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NÖDINGE. Verksam-
hetsområde eller 
attraktivt bostadsom-
råde?

Socialdemokraterna 
och Alliansen har 
inte varit överens om 
Höjdens utveckling i 
Nödinge.

Till sist fi ck S igenom 
sitt krav om att sten-
täkten ska förbli ett 
verksamhetsområde.

För ett år sedan gjorde Sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande, Tyrone Hans-
son (S), ett utspel om Allian-
sens och Aledemokraternas 
plötsliga kovändning i frågan 
om Höjden i Nödinge. Den 
nya majoriteten ville istäl-
let för ett framtida verk-
samhetsområde bygga att-
raktiva bostäder med utsikt 
över Göta älv. Det kallade 
Hansson för ”ett katastrofalt 
beslut för näringslivet” och 
menade att ett mer lämpligt 
verksamhetsområde är svårt 
att finna i hela regionen.

– Behovet är väldigt stort 
och det är svårt att hitta ett 
område med samma närhet 
till modern infrastruktur. 
Markförutsättningarna är 
helt andra uppe på berget 
än nere i älvdalen. Det här 
har varit värt att kämpa för, 
menar Tyrone Hansson som 

tillsammans med Paula Örn 
(S) och Rolf Gustavsson (S) 
förhandlat med företrädare 
för Alliansen och Aledemo-
kraternas Jan A Pressfeldt.

Överenskommelsen är 
en del i uppgörelsen om en 
aktualiserad översiktsplan 
för Ale och det har varit ett 
givande och tagande.

– Vi har kommit överens 
om ett långsiktigt synsätt för 
hur Ale ska utvecklas dels 
längs våra trafikstråk dels 
på landsbygden. Vi har väl 
medgivit ett mer generöst 
förhållningssätt till befintliga 
byar med hästhållning, säger 
Paula Örn.

För entreprenören Håkan 
Sandberg som tidigare hade 
option om 60 000 kvm för 
en industrietablering på 
Höjden i Nödinge kommer 

säkert beskedet som en tidig 
julklapp.

– Det här känns fantas-
tiskt kul att berätta för hela 
näringslivet i regionen, 
menar Tyrone Hansson.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A Press-
feldt som sjösatte idén om 
Höjden som bostadsområdet 
låter inte allt för besviken.

– Nej, det här är konstruk-
tiv politik. Man ger och man 
tar. Det viktigaste är att vi är 
överens och inte ändrar i den 
övergripande planeringen. 
Exploatörer och nyetable-
rare ska kunna lita på kom-
munens handlingar.

– Vann striden om Höjden i Nödinge

Socialdemokraternas 
julklapp till näringslivet

ALE. Den borgerliga 
majoriteten i styrgrup-
pen för översiktlig pla-
nering i Ale har träffat 
en överenskommelse 
med Socialdemokra-
terna.

Överenskommelsen 
handlar om nya riktlin-
jer för byggnationen på 
landsbygden.

Detta visar omvärl-
den en stabil politisk 
vilja och inriktning som 
kommer att gälla oav-
sett vad som händer 
efter nästa val, säger 
en stolt Jan A Press-
feldt (AD), ordförande 
i Samhällsbyggnads-
nämnden.

Riktlinjerna för byggnation 
på landsbygden utgör basen 
för den nya översiktsplanen.

Att kunna erbjuda raka 
och tydliga spelregler för vår 
kommuns utveckling känns 
oerhört positivt. En över-
siktsplan som drivs igenom 
med en snäv majoritet och 
som kan komma att ändras 
efter ett maktskifte skapar 
stor osäkerhet på bostads-
marknaden, inom byggsek-
torn och bland de företag 
som funderar på att etablera 
i Ale kommun, menar Jan A 
Pressfeldt som har lett för-
handlingarna med Socialde-
mokraterna.

En annan del av överens-
kommelsen innebär kon-

kret att nya större detalj-
planelagda bostadsområden 
ska förläggas i någorlunda 
anslutning till de befintliga 
större trafikstråken som kan 
försörjas med kollektivtrafik. 
De stråk som pekas ut är:

•  Älvängen – Skönninga-
red – Fors – Skepplanda 
– Hålanda

• Älvängen – Kattleberg
• Älvängen – Starrkärr
• Alafors – Ryd
• Nol – Nödinge
• Nödinge – Bohus

Vi har också äntligen 
kommit överens om hur den 
särskilt värdefulla jordbruks-
marken ska kunna bevaras 
och vi har därigenom tillgo-

dosett jordbruksnäringens 
krav på bevarande och skydd 
av åkermark. Byggnation på 
helt jungfruliga områden får 
ske enbart i absoluta undan-
tagsfall, byggnaden ska då 
placeras i kanten av öppna 
gärden och inte på öppna 
ytor. Landskapsbilden skall 
bibehållas, understryker Jan 
A Pressfeldt som tillägger:

En annan nyhet är att 
begreppet ”Ortsvanlighe-
ten” skrivs in i riktlinjerna. 

Begreppet har skapats av 
Miljööverdomstolen och 
innebär att djurhållning till 
exempel häst utgör ett natur-
ligt inslag på landsbygden 
och de eventuella olägenhe-
ter detta kan innebära måste 
accepteras.

De nya riktlinjerna ska 
antas i kommunfullmäktige i 
februari nästa år.

Paula Örn (S) och Tyrone Hansson (S) presenterade en tidig julklapp för 
näringslivet. Verksamhetsområdet på Höjden i Nödinge förblir vad det är. 
Alliansens och Aledemokraternas plan på att bygga attraktiva bostäder på 
bergsklacken har Socialdemokraterna förhandlat bort.

Nya riktlinjer för byggnation på landsbygden
– Alliansen och Aledemokraterna överens med Socialdemokraterna

NÖDINGE. Höjden i 
Nödinge har länge varit 
planerat som ett fram-
tida verksamhetsom-
råde för småindustri.

Plötsligt har Allians-
parterna och Aledemo-
kraterna tänkt om, nu 
vill de bygga bostäder 
med utsikt över Göta 
älv.

– Ett katastrofalt 
beslut för näringslivet. 
Ett bättre verksam-
hetsområde går inte att 
finna i hela regionen, 
säger Tyrone Hansson 
(S), vice ordförande 
i Samhällsbyggnads-
nämnden.

Entreprenören Håkan Sand-
berg hade option på 60 000 
kvm verksamhetsområde på 
Höjden i Nödinge. För en tid 
sedan fick han besked om att 
den nya politiska ledningen 
beslutat att dra tillbaka optio-
nen. Området ska istället pla-
neras för attraktiva bostäder. 
Ett besked som enligt Tyrone 
Hansson är ogenomtänkt och 
ytterst allvarligt för näringsli-
vets möjligheter till en positiv 
utveckling i Ale.

– Det råder redan idag 
brist på lämpliga verksam-
hetsområden i kommunen, 
att ta bort det största och 

och känns vid ett besök långt-
ifrån lämpligt för en grädd-
hylla.

Störningsfritt
– Det är som gjort för ett 
aktivt verksamhetsområ-
de, stabila markförhållanden 
och långt från grannar. Nä-
ringslivet har efterfrågat, och 
kommer att efterfråga områ-
den där man kan expandera 
utan att behöva riskera ne-
gativ inverkan på strandnära 
miljö och närhet till bebyg-
gelse. En ny översiktsplan 
för Ale ska tas fram och oav-
sett vad den kommer fram till 
så ökar förtätningen av våra 
orter längs älven. Det riske-
rar motsättningar mellan bo-
stadsbyggande och befintli-
ga näringsidkare. Enligt mig 
måste vi bort från älvstran-
den och inte vara beroende 
av dessa känsliga markområ-
den. Ale har med den nya in-
frastrukturen fått en fantas-
tisk möjlighet att växa och då 
måste vi ha något att erbjuda, 
inte minst gäller det närings-
livet. Hur ska vi annars kunna 
få några nyetableringar?

Tyrone Hansson blev för-
vånad när ärendet dök upp 
och den hastiga omsväng-
ningen från verksamhetsom-
råde till attraktiva bostäder på 
Höjden i Nödinge.

mer positivt näringslivskli-
mat i Ale. Det här är knap-
past ett steg i den riktning-
en. Jag tycker riktigt synd om 
entreprenören Håkan Sand-
berg som nu har hamnat i 
kläm, säger Tyrone Hansson 
som däremot inte har givit 
upp hoppet.

– Jag ser det som ett utspel 
och jag vet att de hävdar att 

gerat, de menar precis som jag 
att det här läget kanske är Gö-
teborgsregionens bäst lämpa-
de placering av ett verksam-
hetsområde. Jag är övertygad 
om att alliansen och Alede-
mokraterna kan pröva frågan 
på nytt. Ale är i stor behov 
av etableringsmark, det är vi 
överens om, och då tror jag 
inte vi ska ta några förhasta-
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Han tar strid för näringslivet
– Tyrone Hansson (S) kräver att Höjden förblir ett verksamhetsområde

Tyrone Hansson (S), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden är inte nöjd med majoritetens beslut att inte låta Höjden 
i Nödinge förbli ett verksamhetsområde. Pressfeldts idé om att bygga attraktiva bostäder med älvutsikt avfärdar han be-
stämt.
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NÖDINGE. Höjden i 
Stora Viken skulle 
bli nästa stora verk-
samhetsområde i Ale 
kommun.

Nu vill den politiska 
ledningen annat.

– Där tänker vi plan-
lägga ett attraktivt 
bostadsområde med 
en oslagbar utsikt 
över Göta älv. Ett par 
hundra nya skattebe-
talare är mer lönsamt 
än en jättelik lagerlokal 
med några få anställda, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Regimskiftet i Ale kommun 

tillverkning är inte längre ak-
tuell i Ale kommun. Därmed 
inte sagt att Håkan Sandbergs 
markbehov har minskat.

Ale erbjuda någon vettig in-
dustrimark får jag självklart 
söka mig till grannkommu-
nerna. Självklart undrar jag 

Attraktivt för bostäder? Höjden i Stora Viken är idag en berg-
täkt.

Här planeras bostäder på Höjden

Faksimil Alekuriren vecka 50, 2011.

Jan A Pressfeldt (AD) har 
i egenskap av ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
lett förhandlingarna om nya 
riktlinjer för byggnation på 
landsbygden.

Traditionsenligt upp-
trädde Kärra nån-kören 
på SPF Alebygdens luciafi-
rande. Lucia och 15 tärnor 
inledde med stämningsfulla 
luciasånger. Därefter bytte 
de hastigt om till snögubbar 
och repertoaren blev pop-
pigare. Kontaktkommit-
tén i Nol-Alafors stod för 

arrangemanget och de hade 
gjort ett jättearbete. De 
hemmagjorda smörgåsarna 
var delikata.

Lotterivinsterna var 
elegant inslagna i julklapps-
papper och de kanske 
hamnar under granen.

Föreningens ordförande, 
Hans Åström, önskade alla 

en God Jul och välkomnade 
till årsmötet den 6 februari.

Axel Sager inbjöd till 
besök på Ahlafors Bryg-
gerier den 30 januari. Len-
nart Mattsson håller i en 
resa till St Petersburg den 
24 augusti. Det finns ett 
fåtal platser kvar.

Lennart Mattsson

Skönsjungande luciatåg 
hos SPF Alebygden
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