
Det talas centrum-
utveckling i Ales två 
centralorter Nödinge 

och Älvängen. Två nyan-
ställda centrumledare ska 
driva processen och målet är 
att förtäta samhällena med 
utrymme för fl er boende i 
kombination med mer handel 
och service. I detta arbete 
kommer aleborna att bjudas 
in och även näringslivets 
synpunkter kommer att vara 
viktiga. Samma arbetssätt 
användes när strukturstudien 
för Älvängens centrum togs 
fram under den tidigare 
stadsarkitekten, Måns Wer-
ners, ledning. Den klubbades 
i kommunfullmäktige 2008, 
men har sedan lyst med sin 
frånvaro. Den planerade 
förtätningen och höghus som 
nu har presenterats i olika 
former kan dock kopplas 
direkt till den tidigare struk-
turstudien. Det är således 
inget nytt fenomen, utan en 
idé som väckts långt tidigare. 

Nu ska studien om 
Älvängen återupplivas och 
diskuteras på nytt med 
engagerade ortsbor och 
företagare. Låt oss då hoppas 
att materialet som nu aktu-
aliseras inte hamnar i en ny 
pärm. Det behöver nämligen 
byggas både i Älvängen och 
Nödinge tämligen omgå-
ende. Trycket på bostäder 
är stort, dessutom är den 
konkurrensutsatta detaljhan-
deln i Ale i behov av fl er 

plånböcker. Ska vårt utbud 
av butiker och serviceföretag 
bestå måste antalet kunder 
öka och dessa behöver ha 
någonstans att bo. Helt 
klart är Alependeln ett tungt 
argument för att fl ytta till vår 
del av Göteborgsregionen, 
därför har bostadsprojekt 
med tåget på gångavstånd 
en särskild attraktionskraft. I 
detta närområde är det emel-
lertid ganska trångt, men en 
lösning är då att bygga på 
höjden. Kanske inte tio vå-
ningar fast låt oss pröva idén 
och hitta nivåerna. Att stänga 
dörren direkt är att säga nej 
till en expansiv utveckling 
som är nödvändig för att 
både behålla och utveckla 
servicen i kommunen.

Diskussionen om för-
tätningen i centralorterna 
blir också lite fel när den 
generation som framför allt 
tillhör framtiden inte fi nns 
representerad. På ortsmötet i 
Älvängen gjorde stadsarkitek-
ten Magnus Blombergsson 
en bra beskrivning av vad 
som väntar, men medelåldern 
bland åhörarna var drygt 70 
år. Det skrämmer mig att 
min generation inte visar ett 
större intresse, det här är frå-
gor som rör oss och framför 
allt ”våra” barn. En del av 
de planerade förändringarna 
ligger inte inom fem år, utan 
har kanske en verkningstid på 
15 år. Vi måste försöka hjälpa 
till att tänka på hur nästa 

generation vill bo, inte bara 
hur urinvånarna och dagens 
barnfamiljer vill ha det. Per-
sonligen har jag också svårt 
att se en massa höghus längs 
Göta älvdalens samhällen, 
men ett eller ett par i varje 
centralort som anger var 
”småstaden” börjar och slutar 
har jag inget emot.

Vi får inte hamna i en 
situation där vi kategoriskt 
säger nej till högre byggna-
der i varken Älvängen eller 
Nödinge. Trafi kverket driver 
ett särskilt projekt för att 
utreda förutsättningarna för 
att bygga bostäder nära pen-
delstationer med hänsyn till 
buller och vibrationer. Det 
vore då konstigt om vi i Ale 
som fått fem nya pendeltåg-
stationer sätter oss på tvären 
och vägrar bygga på höjden. 
Vågar vi inte det blir antalet 
nya lägenheter ytterst få. 
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