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ÄLVÄNGEN. Nu behö-
ver du inte åka utanför 
kommungränsen för att 
få ditt fordon besiktigat.

I torsdags öppnade 
ClearCar sin station på 
Hålstensvägen i Älväng-
en.

– Vi vill vara det 
självklara alternativet 
på hemmaplan för alla 
alebor, säger stations-
föreståndare Dennis 
Lindén.

ClearCar finns på 25 platser 
i landet och privata besikt-
ningsstationer blir allt van-
ligare sedan avregleringen 
genomfördes i juli 2010. Ale 
kommun har emellertid varit 
en svart fläck på kartan fram 
till nu.

– Vi har en strategi att 
öppna stationer lite grann 
utanför storstäderna där vi 
vet att det finns ett behov. 
Vi är inte det stora kom-
plexet utan ska uppfattas av 
kunderna som närmare, bil-
ligare och ett mera person-
ligt alternativ, säger Dennis 
Lindén.

ClearCar slog upp por-
tarna i torsdags morse och 
ganska snart var invignings-
dagen fullbokad.

– En fantastisk respons 
som understryker det behov 
som finns av en besiktnings-
station i den här kommunen. 
Vi kommer att ha öppet varje 
vardag och förutom tidsbok-
ning via mejl och telefon er-
bjuder vi också drop in, för-
klarar Dennis Lindén.

Som fordonsägare, vad 
bör man tänka på inför en 
besiktning?

– Det finns ett antal enk-

la saker att gå igenom, som 
exempelvis lampor, spolning, 
torkare och däck. Demon-
terbara krokar kan en del 
glömma att ha med sig. Det 
är enkla och onödiga fel som 
genererar anmärkningar i 
protokollet.

– Vårt arbete underlättas 
också om varningstriangeln 
ligger framme och bältena är 
knäppta, understryker Den-
nis Lindén.

Vad har du för upp-
fattning om den svenska 
fordonsparken?

– Det är bättre kvalitet 
på bilarna idag än vad som 
var fallet för tio år sedan. 
Kunderna är mer medvetna 
idag och lagar sina bilar när 
fel uppstår. Det som jag har 
lärt mig under alla dessa år i 
branschen är att man inte ska 
döma bil efter utseende. Det 
finns en hel del gamla bilar 
som absolut inte ska förkas-
tas utan som fungerar hur 
bra som helst, avslutar Den-
nis Lindén.
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NÖDINGE. Samhälls-
byggnadsnämnden 
har ett nytt förslag på 
utställning gällande 
detaljplan Nödinge 1:31 
mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan.

Fram till den 20 fe-
bruari har allmänheten 
möjlighet att lämna in 
synpunkter på försla-
get.

Trots förändringen 
som är gjord i det nya 
förslaget är boende i 
området inte alls nöjda 
med den förtätning som 
planeras.

Eftersom Samhällsbygg-
nadsnämnden ändrat från 
enkelt till normalt planförfa-
rande innebär det att alla har 
rätt att lämna synpunkter, 
inte bara boende i området.

Det nya förslaget till för-
tätning innebär att man har 
vridit ett hus på den norra 
gården och sänkt husen från 
tre till två våningar. Som 
kompensation föreslås istäl-
let ytterligare en huskropp 
söderut. Sammantaget inne-
bär det ett knappt 30-tal bo-
städer – fyra hus fördelat på 
två gårdar.

– Om förslaget vinner ge-
hör innebär det att två går-
dar på Norra Klöverstigen 
helt försvinner. Båda dessa 
grönområden används flitigt 
av boende i området, fram-

förallt den södra gården som 
blivit något av en trädgård. 
Folk grillar, spelar spel, fikar 
tillsammans och så vidare, 
säger en fastighetsägare i 
grannskapet.

– Den norra gården an-
vänds även den flitigt av 
barn och föräldrar, bland 
annat för fotbollsspel, ban-
dy, längdskidåkning och så 
vidare.

Boende i området menar 
att kommunen inte tar nå-
gon hänsyn till nuvarande 
hyresgäster och fastighets-
ägare. Så här säger en av de 
berörda till lokaltidningen:

– Förtätning har blivit ett 
modeord som används helt 
utan kritisk granskning. Det 
finns hur mycket forskning 
som helst som pekar på går-

darnas och grönytornas be-
tydelse.

– Vår farhåga är att detta 
bara är början av en förtät-
ning av centrala Nödinge, 
av Norra och Södra Klö-
verstigområdet, med gårdar 
som kan komma att försvin-
na i framtiden. Alla är inte 
så lyckligt lottade att de har 
möjlighet att ha sommarstu-
ga, båt och dylikt utan går-
den är den rekreation man 
har.

Förslaget gällande de-
taljplan Nödinge 1:31 finns 
tillgängligt på kommunens 
hemsida eller kan ses på 
kommunhuset i Nödinge al-
ternativt i Alafors.
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– Förtätning i Nödinge väcker missnöje
Boende inte nöjda med förslaget

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-

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 förtätning
– Upprörd stämning bland 
invånare i Nödinge
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Hundägare i Skepplanda 
tycks lida av någon mys-
tiskt sjukdom. 

Symptomen är: noncha-
lans, lathet och brist på re-
spekt. De orkar inte plocka 
upp efter sina hundar, utan 
låter skiten ligga kvar, både 
på gångbanan, trottoarer, 

vid dagis och på folks 
tomter och då ska man inte 
glömma alla gräsytor.

Har själv hundar och får 
allt som oftast kryssa mel-
lan högarma för att kunna 
ta upp efter mina egna. Det 
är bedrövligt!

Glädjande är att vi 

är många som faktiskt 
orkar böja oss och plocka 
upp efter våra älsklingar. 
Ytterligare ett problem är 
att det springer runt lösa 
hundar som ägarna inte har 
kontroll på.

Skärpning tack!
Eva Hermansson Skepplanda

Skärpning hundägare!

Dennis Lindén hälsar välkommen till ClearCar i Älvängen – 
Ales första besiktningsstation.

ClearCar har slagit upp portarna
– Ale har fått sin första besiktningsstation
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