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NÖDINGE. Ale ska fort-
sätta växa i allmänhet, i 
Nödinge och Älvängen i 
synnerhet.

Pendeltåget har ökat 
Ales attraktionskraft 
och centrumnära boen-
den prioriteras nu.

Kommunchef Björn 
Järbur gav besökarna 
på ortsutvecklingsmötet 
i Nödinge en tydlig bild 
av nutiden och framti-
den i Ale.

Med en kraftigt förbättrad in-
frastruktur utgör Ale en av de 
kommuner som Göteborgsre-
gionen hoppas ska växa mest. 

Med visionen ”lätt att leva” 
har Ale stakat ut kursen och 
tillväxten ska bland annat sti-
muleras av lust att lära i sko-
lan, sysselsättning för alla, en 
aktiv fritid, ett hållbart sam-
hälle samt delaktiga invånare 
och kommunala medarbetare.

– Det låter naturligtvis väl-
digt bra, men vi har mycket 
att arbeta med. Resultaten i 
Ales skolor imponerar som ni 
säkert vet inte på någon och 
i den senaste öppna jämförel-
sen som SKL (Sveriges kom-
muner och landsting) presen-
terade har vi fallit ytterligare. 
Här har politiken dock tagit 
ett stort gemensamt initia-
tiv, där lärare, skolledare och 
politiker tillsammans ska för-
söka hitta rätt åtgärder för att 
vända trenden, säger Björn 
Järbur och tar sedan upp en 
annan prioriterad fråga.

– Ungdomsarbetslösheten 
är hög rent generellt i Sveri-
ge och Ale är inget undantag. 
Vad som bekymrar mig är att 
vår granne Kungälv bara har 
hälften så många arbetslösa 
ungdomar. Uppenbarligen 
gör de något väldigt bra som 
vi borde kunna lära av. Skälen 
kan vara flera och det ska vi 
titta närmare på. Vi måste få 
fler i arbete. Det är en viktig 
politisk prioritering som har 
pekats ut.

En annan utmaning som 

väntar när regionen ska växa 
är bostadsbristen. I Ale bor en 
klar majoritet i privata små-
hus och behovet av fler hyres- 
och bostadsrätter är stort. Ett 
utpekat mål är att 40% av re-
sorna till och från arbetet ska 
ske med kollektivtrafik, därför 
är centrumnära bostäder med 
Alependeln inom räckhåll en 
byggnation som kommun-
ledningen gärna vill påskyn-
da. Björn Järbur ser gärna 
att kommunens bostadsbolag 
Alebyggen är en av aktörerna 
som agerar.

– De ingår i en arbetsgrupp 
som tittar på ett förslag för lä-
genheter på gymnasiekkullen 
i Nödinge. Ett uppdrag som 
ska vara klart inom två år. Nö-
dinge är en av kommunens två 
centralorter, där vi gärna ser 
en snabbare tillväxt.

Hitta rätt koncept
Han gav också bolaget en 
känga för påståendet att det 
skulle vara omöjligt att bygga 
hyresrätter som hamnar i rätt 
”prisnivå” för de kommande 
hyresgästerna.

– Det finns för många goda 
exempel i andra kommuner 
på nybyggda fastigheter med 
hyresrätt. Om det går på an-
dra platser, varför skulle då 
inte Alebyggen klara av det? 
Det gäller bara att hitta rätt 
koncept, menar Björn Järbur.

Drogförebyggare Thomas 
Berggren som sedan 10 år 
tillbaka driver verksamheten 
Vakna – tillsammans mot 
droger, gav en dagsaktuell be-
skrivning av drogsituationen i 
Ale och hur det drogförebyg-
gande arbetet bedrivs.

– Vakna jobbar utifrån två 
huvudspår, utbildning och 
positiva aktiviteter. Det krävs 
ständig utbildning för att 
hänga med, ändå ligger ung-
domarna alltid steget före. 
Som förälder ska man inte 
tveka att höra av sig om man 
anar oråd. Det stora bekymret 
idag är att det sprids en upp-
fattning hos våra unga om att 
rökning inte är farligt. Pro-
blemet är att det inte är tobak 

de röker. Cannabis och andra 
liknande droger förekommer 
i allt större utsträckning. En 
del försöker försvara sig med 
att ”du dricker ju”, men utan 
att försvara alkoholkonsum-
tionen vill jag ändå under-
stryka att dessa rökdroger är 
betydligt farligare och kan få 
allvarliga konsekvenser, säger 
Thomas Berggren.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug informerade om den 
trygghetsvandring som ge-
nomförts i Nödinge under 
hösten. Protokoll över vad 

som noterats och åtgärdats 
finns på kommunens hemsi-
da. Per Persson, bredbands-
samordnare, avslutade mötet 
med en information om hur 
lokala fiberföreningar med 
intresserade fastighetsägare 
kan bygga sitt eget fibernät. 
Det vänder sig framför allt till 
de som är boende på lands-
bygden.

Ett 40-tal åhörare gick 
hem i tisdagsnatten och und-
rade nog varför inte fler an-
slutit sig till ortsmötet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Kommunchef Björn Järbur föredrog på ortsmötet
Nödinge i nutid och framtid

Drogförebyggare, Thomas Berggren, beskrev drogsituationen i 
Ale. Han berättade också hur projektet som i år firar 10 år haft 
ett framgångsrikt stöd hos det lokala näringslivet. Försäljningen 
av Vakna-påsen på ICA Kvantum har gett 1,7 miljoner kronor till 
aktiviteter för barn och unga.

Kommunchef Björn Järbur 
gav en bra bild av Ale i nutid 
och framtid.

FAKTA ALE

Invånare: 28 072 

(20131231)

Pendlare: 10 000 pendlar 

från Ale och 2500 till.

Antal barn i förskolan: 1700

Antal barn i grundskolan: 
3650

Antal barn i gymnasiesko-
lor: 1150

Antal studerande på Kom-
vux: 370

Ales vision: ”Lätt att leva”

Stora byggnationer: Kro-

nogården, Älvängen, 400 

bostäder, pågår. Södra Backa 

i Nödinge, 500 bostäder, 

start 2015.
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Gäller t o m 20 april 2014, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

GLAD PÅSK!
ÖPPET HELA PÅSKHELGEN

Citronträd ca 1 meter

299:-
Olivträd ca 1 meter

299:-
Pelargonia

4 för 100:-
NÄSTA VECKA HAR VI 20-ÅRSJUBILEUM! 

Håll utkik efter nästa veckas annons för att ta del av våra erbjudanden.

-  Vad innebär det att leva och andas 
värdskap på riktigt?

-  Hur kan ditt värdskap vara ett stöd 
för att utveckla ett välkomnande 
förhållningssätt till dina gäster, 
besökare och kunder.

-  Vad är det som gör att man vill 
återkomma till en viss plats, 
framgångsrikt och uppskattat företag!

”Värdskap handlar 
om konsten att få

människor att känna 
sig välkomna”

Välkommen på en inspirationsföreläsning om värdskap

Tisdag 29 april kl. 08.30-12.00
Ale gymnasiums aula, Nödinge

Anmälan till: turism@gotaalv.com eller 0725-22 27 66 
senast den 22 april.

Arrangörer:

Föreläsare: Jan Gunnarsson


