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NÖDINGE. I tisdags 
hade berörda hyresgäs-
ter och fastighetsägare 
från Norra Klöverstigen 
och Fyrklövergatan 
bjudit in ledamöterna 
i Samhällsbyggnads-
nämnden för att dis-
kutera kommunens 
förslag om förtätning i 
området.

Bara en kom – oppo-
sitionens Tyrone Hans-
son (S).

– Det är bra att få 
se området med egna 
ögon, få en visuell 
känsla och som politi-
ker är det också viktigt 
att ta del av invånarnas 
argument, förklarade 
Tyrone när han mötte 
representanter från 
Överstegårdens sam-
fällighetsförening.

Samhällsbyggnadssektorn 
har fått in, om inte rekord-
många, så i alla fall en diger 
hög av synpunkter gällande 
förslaget om förtätning av 
Norra Klöverstigen och 
Fyrklövergatan. Samtliga är 
negativt inställda. I hopp om 
att få träffa beslutsfattarna 
hade Överstegårdens samfäl-
lighetsförening och dess ord-
förande, Thomas Eliasson, 
skickat ut en inbjudan till ett 
möte på det aktuella områ-
det. Tyrone Hansson, förste 
vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden, kom i 
ensamt majestät.

Angeläget möte
– De övriga partierna får 
svara för sig varför de inte 
är här, det är deras ensak. 
För egen del tycker jag det 
är angeläget att kunna samla 
på sig så mycket information 
som möjligt, inte minst för 

att förslaget har väckt starka 
reaktioner. Det är värt att 
lägga ned lite extra energi i 
detta ärende, sade Tyrone 
som emellertid valde att hålla 
en neutral inställning då han 
mötte de boende i området.

– Det vore fel av mig att 
säga att det inte blir några 
kåkar här. Det jag kan säga är 
att vi gärna vill förtäta sam-
hället, men det får inte ske 
på boendemiljöns bekostnad. 
Det som sker nu är att kom-
munens tjänstemän, med sin 
sakkunskap inom olika delar, 
ska säga sitt. Det handlar om 
tillfartsvägar, miljö, rädd-
ningstjänst och så vidare. Jag 
skulle kunna tro att frågan 
kommer upp på vårt nämnd-
möte i oktober, informerade 
Tyrone.

Förslaget är att anlägga 
tre, elva meter höga, hus-
kroppar. Totalt rör det sig 
om 24-28 lägenheter. Hus-
kropparna är tänkta att vara 
placerade i närheten av rad-
husen i området.

– Jag har varit med om 
många konstigheter i den här 
kommunen, men det här tar 
priset. Förslaget är ett hån 
mot oss som bor här, dundrar 
Jan Henriksson.

– Det är oerhört provo-
cerande. Folk har bott här 

i över 30 år och nu riskerar 
de att få ett stort hus mitt 
framför ögonen. Det är för 
jäkligt, säger Jan.

Thomas Eliasson tyckte 
det var beklagligt att inte fler 
än Tyrone Hansson beha-
gade dyka upp på mötet, men 
konstaterade samtidigt:

– Våra argument är starka 
och vi tänker kämpa in i det 
sista. Vi ger oss aldrig!

Samhällsbyggnads ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) förklarar varför majo-
riteten inte fanns på plats i 
Nödinge.

– Vi är inne i ett samråds-
skede nu där vi följer boken 
till punkt och pricka. Vi vill 
inte på något sätt gå händel-
serna i förväg. Vi har besökt 
det aktuella området tidigare 
och vet mycket väl hur det 
ser ut. Det som är viktigt i 
sammanhanget är att ären-
det har gått från ett enkelt 
planförfarande till ett nor-
malt planförfarande. Det var 
mitt förslag att det skulle bli 
så. Det innebär att alla kom-
muninvånare har möjlighe-
ten att få sin röst hörd och 
sina synpunkter protokoll-
förda.

– Tyrone 
Hansson (S) 
blev ensam 
på mötet

Boende i området tog tillfället i akt att framföra sina synpunkter till Tyrone Hansson.Boende i området tog tillfället i akt att framföra sina synpunkter till Tyrone Hansson.

Berörda fastighetsägare och hyresgäster ville visualise-
ra vad en eventuell nybyggnation mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan kan få för konsekvenser för boende-
miljön.

Hopp om en 
god skogsaffär?
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Älvängen 0303-33 48 50 Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se

med investeringar i skog och lantbruk
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Majoriteten svek Majoriteten svek 
boende i Nödingeboende i Nödinge


