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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!
Ring mig så berättar jag mer.
Anna Turäng, 0520-49 49 64 
Säljare Privat Försäkring 

lansforsakringar.se/alvsborg

NÖDINGE. Kommunen 
vill förtäta området 
mellan Norra Klöver-
stigen och Fyrklöver-
gatan.

Hyresgäster och 
fastighetsägare i det 
berörda området mot-
sätter sig dock försla-
get.

– Det finns inte 
utrymme för bygg-
nation här, fastslår 
Thomas Eliasson, ord-
förande i Överstegår-
dens samfällighetsför-
ening.

Ett par veckor före midsom-
mar fick berörda sakägare 
information om kommu-
nens planer på förtätning 
i Nödinge. Några veckor 
senare var det dags för sam-
rådsmöte.

– Väldigt kort varsel. Tid-
punkten var den sämsta tänk-
bara, mitt under brinnande 
semester då många är bort-
resta. Det var flera personer 
som inte hade möjlighet att 
närvara på mötet, berättar 
Thomas Eliasson.

Kommunen har planer att 
anlägga tre, elva meter höga, 
huskroppar mellan Norra 
Klöverstigen och Fyrklöver-
gatan, totalt rör det sig om 

24-28 lägenheter. Huskrop-
parna är tänkta att vara pla-
cerade enbart några meter 
från radhusen i området. 
Sista dagen att lämna in syn-
punkter för sakägarna var i 
fredags.

– Det är åtminstone ett 
20-tal boende som har skickat 
in synpunkter till kommun-
kontoret. Alla är negativt 
inställda, säger Eliasson.

Boende i området hävdar 
att luftigheten försvinner, 
att ytor som idag används 
för spontanidrott och lek tas 
bort. En känsla av instängd-
het och ökad insyn lyfts också 
fram som ett argument i sam-
manhanget. 

– Vi vet även av erfarenhet 
från andra områden att när 
byggnationen blir för tät ökar 
risken för att konflikter upp-
står och att trivseln minskar, 
säger Eliasson.

– Kommunen hänvisar till 
den framtagna strukturstu-
dien där man har ritat in en 
massa hus på olika platser i 
centrala Nödinge. Men det 
lustiga är att det i studien inte 
finns något förslag alls på att 
bygga på den här tomten. 
Projektet känns inte genom-
tänkt för fem öre, säger 
Johnny Sallander boende på 
Fyrklövergatan och som ris-

kerar att bli närmaste granne 
med en av de tre huskrop-
parna.

– Vi var i kontakt med en 
mäklare för ett tag sedan och 
hans uppmaning var att vi 
skulle sälja så fort som möj-
ligt. En värdeminskning på 
vårt hus är ofrånkomlig om 
projektet sätts i verket. Det 
känns inte alls bra, säger 
Johnny.

För att uttrycka sitt miss-
nöje och få politikerna att 
inse vad det är man fattar 
beslut om har Överstegår-
dens samfällighetsförening 
bjudit in till ett möte, tisda-

NOL. Under sommarlo-
vet har det arrangerats en 
tävling innehållande sex 
olika grenar på Nolskolan 
fritids. Följande grenar var 
representerade: Balansgång 
med vattenhink, frisbeegolf, 
armstarker (hänga längst i 
klätterställningen), sparka 

stövel i kinagungan, pre-
cisionsskytte i fotbollsmål 
samt lilla cykelloppet.

De barn som var på 
Nolskolans fritids den här 
dagen deltog med lust och 
glädje och visade en otrolig 
kämpaglöd. Tävlingsgene-
ral Åse Hagborg-Aleberg 

organiserade arrange-
manget med härlig inspira-
tion och drog igång både 
stora och små.

Deltagare och publik 
avslutade den aktiva och 
soliga dagen med saft, bulle 
och glasspinne.

JONAS ANDERSSON

Lustfylld tävling på Nolskolans fritids
Olympiska spel i miniformat genomfördes på Nolskolans fritids. Tävlingsgeneral var Åse 
Hagborg-Aleberg.

Thomas Eliasson och Johnny Sallander är upprörda över kommunens förslag på att förtäta området mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan.

gen den 21 augusti.
– En inbjudan har gått ut 

till samtliga ordinarie leda-
möter i Samhällsbyggnads-
nämnden. Tyrone Hansson 
(S) är den enda vi har fått 

svar ifrån så här långt och han 
har lovat att komma, säger 
Thomas Eliasson.

Vad är syftet med mötet?
– Att visa på det orimliga 

i att förtäta det här området. 

Det gäller att ansvariga poli-
tiker ser till helheten och inte 
bara tänker ekonomiskt.

Motsätter sig förslaget om förtätningMotsätter sig förslaget om förtätning
– Upprörd stämning bland 
invånare i Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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BILLIGT OCH BRA BOENDE I LÖDÖSE

FÖR YTTERLIGARE INFO BESÖK: hemnet.se ELLER alefast.se

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

LÖDÖSE: NYRENOVERAT RADHUS I LUGNT O BARNVÄNLIGT OMRÅDE! NÄRA ALLT!

Nyrenoverat radhus i mycket gott skick. 5 rum o kök i 2 våningar. Ny inredning i bad/dusch/WC. Allt 
nymålat eller utbytt. Balkong o uteplats mot trädgården. Eget garage i länga + p-plats. Lekplats utanför 
entrén. Daghem i området. 1 km till nya motorvägen E45. Nära buss o regiontåg mot Gbg och Thn. Billigt 
o bra boende, nära allt!

• Begärt pris: 1.385.000 kr / bud
• Visning lördag 18 augusti kl 12 - 13 (eller ring 0705-448055 för personlig visning)
• Adress: S:ta Marias Väg 34, LÖDÖSE


