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NÖDINGE. Nödinge 
samhälle kommer att 
expandera, frågan är 
bara hur fort och hur 
många invånare det blir 
i slutändan.

Kommande byggna-
tionsområden presen-
terades på torsdagens 
ortsutvecklingsmöte i 
Ale gymnasium.

Samtidigt fi ck besö-
karna all information 
om den nya näridrotts-
platsen som står färdig 
inom kort.

Närmare 80 personer kom 
till Ale gymnasiums musiksal 
i torsdags kväll för att inled-
ningsvis höra Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
Isabell Korn (M), verksam-
hetschef Michael Svens-
son samt enhetschef Klas 
Arvidsson berätta om den 
näridrottsplats som håller på 
att växa fram på den gamla 
bobollplan. Mötesdeltagarna 
fick se ritningar över hur 

ytan ska disponeras till olika 
aktiviteter.

En åhörare föreslog kom-
munens representanter att 
anlägga konstgräs på den 
stora grusplanen.

– Vi får se vad det blir i 
framtiden. Vi för diskussio-
ner med Nödinge SK, för-
klarade Isabell Korn.

Något mer cirkusarrang-
emang lär det inte bli, ett 
besked som möttes av belåtna 
miner hos vissa, besvikelse 
hos andra.

Involvera ungdomarna
Även om näridrottsplatsen 
färdigställs inom den när-
maste månaden kommer den 
officiella invigningen att låta 
vänta på sig till våren.

– Det ska bli en invigning 
med pompa och ståt där vi 
vill involvera ungdomarna. 
Vi får återkomma med mer 
information vad det lider, 
förklarade Michael Svens-
son.

Efter kaffepausen lämna-
des ordet över till Samhälls-

byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD) 
och stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson, som till-
sammans redogjorde för pla-

nerade projekt i Nödinge.
– Vi tror att Ale kan växa 

med 6 000 personer inom 
5-8 år, om våra planer går i 
lås. Frågan har dykt upp om 
vi ska sätta stopp? Det sce-
nariot har vi aldrig tidigare 
upplevt i kommunens histo-
ria. Vi kanske tvingas bromsa 
takten, annars får vi problem 
med vägar, vatten, avlopp, 
kommunikationer, skolor 
och så vidare, sade Pressfeldt 
som tog tillfället i akt att visa 
det aktuella ärendet för Klö-
verstigen 1:31 som innebär 
en förtätning av området.

– Vår första skiss möttes 
av protester, så vi gjorde om 
den. Personligen tycker jag 
det börjar bli riktigt snyggt. 
Lägenheterna blir nu lägre 
än befintliga radhus. Totalt 
handlar det om 24-28 lägen-
heter. Vi befinner oss i ett 
samrådsskede nu, sedan ska 
det till en utställning.

Vidare informerade Press-
feldt om planerna för Ale-
höjd, Backa Södra och gym-
nasiekullen.

– Lägenheter på gymna-

siekullen har legat i pipeline 
länge, men logistiken är inte 
att leka med. Vi måste pla-
nera först, sedan bygger vi.

Magnus Blombergsson 
spelade in mötesdeltagarna 
och lät höra deras tankar om 
Nödinge som en småstad. 
Vad är era associationer var 
den direkta frågan som ställ-
des.

– Kungälv, sade någon.
– Alingsås, inflikade en 

annan.
Ingen i församlingen 

tyckte att begreppet småstad 
gav någon negativ klang – 
tvärtom!

– Idag kan vi säga att 
Nödinge är en mellanförort, 
konstaterade Blombergsson.

Frågan är akut
Ale Torg lyftes upp till dis-
kussion och här var orts-
borna överens. Torget saknar 
charm som det är nu.

– Frågan är akut! Ni måste 
göra något åt miljön, ansåg 
en medborgare.

– Allting började när 
Alebyggen sålde Ale Torg 

till Balder. Det var ett stort 
misstag, fastslog Pressfeldt.

Blombergsson föreslog 
åtgärder i form av grönska, 
vatten och en möjlighet att 
på sikt kunna dölja bilarna.

– Att förtäta Ale Torg 
är ofrånkomligt. Många 
butiksinnehavare går redan 
på knäna, var ett inlägg som 
avrundade diskussionen.

Tyrone Hansson (S), 
vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden, utnytt-
jade möjligheten att samla 
pluspoäng när han levere-
rade följande budskap.

– Nödinge och Älvängen 
utgör de två motorerna i Ale 
kommun. Om vi bortser från 
det politiska så tycker jag det 
är självklart att kommunhu-
set ska ligga i Nödinge.

Ska vi se utspelet som ett 
tidigt inlägg i den lokala val-
rörelsen?

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M), verksamhetschef Michael Svensson och enhetschef Klas Arvidsson 
redogjorde kring detaljerna för näridrottsplatsen i Nödinge.
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– Framtida projekt presenterades

Nödinge fortsätter att växa
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SPF Göta Älvdalsbyg-
den  hade månadsträff 
den 10 oktober i Ale-
gården. Vice ordförande 
Gunilla Wallstedt 
hälsade välkommen och 
lämnade över till dagens 
underhållare som var trion 
Tonsteget. Musikgruppen 
bestod av Mia (sång), 
Lennart (gitarr) och Bert 
(dragspel) och publiken 
bjöds på högklassigt 
arrangerade visor, varvat 
med roliga historier och 
stämningen vid borden 
var mycket god. Några 
vågade sig till och med på 
en liten svängom. Sedan 
följde information om 
föreningens kommande 
aktiviteter och träffen 
avslutades med dragning 
på lotteri.

❐❐❐

Månadsträff
i Alegården

Är du företagare i Ale? Välkommen på

LUNCHMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
onsdag 11 december kl 11.30 - 13.30 

i Älvängens IK’s lokaler

25 år med antikrundan
Bo Knutsson är expert inom måleri och skulptur, 
glaskonst samt konsthantverk.
Bo har antikaffär både i Vänersborg och 
i Stockholm. Han är också ordförande 
i CINOA, Internationella Konst- och 
Antikhandlarföreningen samt tidigare ordförande 
i Sveriges Konst- och Antikhandlarförening. Han 
deltar i internationella antikmässor bland annat i 
Paris, New York, London, Bryssel och Köpenhamn.
Expert i Antikrundan sedan 1989.

Vi bjuder på Gulaschsoppa & dryck

Traditionsenligt provsmakas också årets julöl från 
Ahlafors Bryggeri.

Programvärd: Swedbank
Anmälan sker till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se, 0303-33 06 57
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