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En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

GÅ IN PÅ VAKNA.ALE.SE
VAKNA I SAMARBETE MED FOLKHÄLSAN, TEAM SPORTIA, STC, NORDIC 
WELLNESS, HÄLSOTEKET, FRUKT- OCH GRÖNSAKSHUSET & ALE FRITID

KAMPANJEN PÅGÅR T.O.M. 2014-12-31

ETT STORT

TACK
TILL ER SOM

RÖSTADE PÅ OSS!

PANTKNAPP 
HOS ICA KVANTUM, ALE TORG

Vill ditt företag också hjälpa 
till i det drogförebyggande 

arbetet i Ale kommun?
Kontakta Thomas Berggren på 0704-320 220 

eller thomas.berggren@ale.se

Positiv till att bygga om två av Nödinge Golfs hål för att göra plats för en ny bilväg som bland 
annat ska ansluta till Orklas planerade bostadsområde i Nödinge södra.

NÖDINGE. Orklakon-
cernens planer på 500 
nya bostäder i södra 
Nödinge ställer krav på 
infrastrukturen.

Ale kommun vill dra 
den över Backa Säteri 
Golfs hål fem och sex.

– Kompenseras vi 
bara så vi kan bygga 
nya hål är jag med på 
noterna, säger ägaren 
Ulf Runmarker.

För att göra Orklas marker 
tillgängliga och dessutom 
för att skapa en parallell väg 
till E45 i händelse av olyckor 
har Ale kommun ritat in en 

väg som går över greenen till 
hål fem. Det medför samti-
digt att hål sex inte blir an-
vändbart. Vägen ansluter till 
Backavägen.

– Jag har full förståelse 
för kommunens och Orklas 
behov. Det är klart att vi ska 
hitta en lösning på det här. 
Det finns annan mark söder 
ut som kan göras tillgänglig 
för utbyggnad av golfbanan. 
Vi ska bara komma överens 
om ansvaret och villkoren. 
Vi vill absolut hjälpa till, sä-
ger Ulf Runmarker. 

Samtidigt berättar han att 
planerna på att flytta golf-
banans driving range fort-
skrider. I veckan tog Kom-

munstyrelsen beslut om att 
detaljplanelägga området för 
bostäder. 

– Det är mycket bättre 
lämpat för bostäder såsom 
området har utvecklats. Idag 
fungerar det inte längre som 
övningsområde. Bollarna 
hamnar oftast i skogen eller 
för nära befintliga bostäder. 
Det är bättre vi tänker om 
här. I samband med exploa-
teringen av golfbanan gjor-
des stora utredningar så jag 
tror att planläggningen kan 
gå ganska snabbt, säger en 
positiv Ulf Runmarker.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nya hål när väg ska fram i Nödinge
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