
NÖDINGE. När framti-
den stod på programmet 
var inte framtiden där.

Medelåldern var hög 
när Nödinges utvecking 
diskuterades.

Önskemålen var 
mötesdeltagarna dock 
överens om – fl er bo-
städer nära pendeln och 
en uppfräschning av Ale 
Torg.

Ortsutvecklingsmötet i Nö-
dinge fokuserade på utveck-
lingen av de centrala delarna. 
Mötesdeltagarna bjöds in till 
en workshop där de fi ck be-
svara ett antal frågor efter en 
livlig diskussion över en kopp 
kaffe. Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson ville ha fram 
vad ortsborna helst priori-
terar. Inte helt oväntat blev 
svaren fl er centrala bostäder 
nära pendeln, ett utvecklat 
Ale Torg gärna inbyggt och 
helst med grönytor omkring. 
Dessutom påpekade fl era 
vikten av att bevara golfba-
nan och understödja så att 
den kan fortsätta utvecklas, 
då den medför ett stort mer-
värde för Nödinge som bo-
stadsort.

Intresset för att tycka till 
om Nödinges utveckling 
syntes stort hos de som fanns 
på plats.

– Alla generationer fi nns 
inte representerade här idag, 
men det kommer att ges fl er 
tillfällen. Vi kommer att ha 
en utställningshall i gamla 
skoaffären och dessutom lan-
serar vi snart en hemsida för 
att underlätta dialogen med 
er, sa Magnus Blombergsson 
och fortsatte:

– Det är ett stort uppdrag 
vi har fått. Både Nödinge 
och Älvängen ska i framti-
den bli dubbelt så stora. Ex-
pansionen ska ske utan att 
miljön tar skada och till en 
rimlig kostnad. Ett av våra 
största bekymmer och det 
gäller båda centralorterna är 
parkeringar, dessutom är det 
alltid en fråga om bilarna ska 
tillåtas åka igenom centrum 
eller runt. Vill vi ha en grö-
nare stadskärna får vi vara 
beredda att offra lite.

Blombergsson förespråka-
de också att det bör byggas 
en separerad gång- och cy-
kelväg från Ale Torg upp till 
Vimmersjön.

– Det måste vara lättare 
att förfl ytta sig med till ex-
empel cykel i framtiden.
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På Allhelgonaaftonen 
kommer två stora Göte-
borgsprofi ler till Mau-
ritzberg för att spela på vår 
Steinwayfl ygel från 1893. 
Bengt Eriksson, som är 
Steinwaytekniker, kommer 
på fredagsmorgonen för att 
sköta om och stämma instru-
mentet så att de är i topp-
skick till kvällens konsert. 

Kultur på Mauritzberg 
har ett spännande konsert-
program framöver. Under 
året har vi också jobbat en 
del med våra lokaler. Genom 
stöd från bland annat Ale 
kommun har Kultur på 
Mauritzberg kunnat instal-
lera ny el och nytt scenljus 
samt dränerat med mera för 
att publiken ska få det ännu 

bättre kring verksamheten. 
Bengt Forsberg är en 

av våra mest framstående 
svenska pianister. Vi är väl-
digt glada att han kommer 
till Mauritzberg. Bengt 
spelar mycket kammarmu-
sik, ofta med mezzosopra-
nen Ann-Sofi e von Otter. 
De har förutom turnéer 
också gjort en rad hyllade 
inspelningar. Han har också 
på senare år spelat en hel del 
med den unga cellisten An-
dreas Brantelid som vann 
den internationella tävlingen 
Unga Musiker för några år 
sedan. Bengt har anknyt-
ning till bygden eftersom 
hans far Sven Forsberg var 
kyrkoherde i Skepplanda och 
även  tjänstgjorde som präst 

här efter sin pensionering. 
Erik Risberg är också 

en fl itigt anlitad kammar-
musiker. Han är Göteborgs 
Symfonikers pianist och 
undervisar även på Hög-
skolan för Scen och Musik 
i Göteborg. Erik har spelat 
hos oss tidigare, då tillsam-
mans med Göteborgssymfo-
nikernas solofl öjtist Anders 
Jonhäll.

De kommer att spela 
ett stort och mäktigt verk 
för två pianister, nämligen 
Schuberts Grand Duo och 
dessutom Saties Tre stycken 
i päronform.

Efter konserten fi kar vi 
tillsammans – kanske något i 
päronform?

Johan D

Dubbel pianofest med Bengt Forsberg och Erik Risberg

Jobba med din passion!
Välkommen till starta eget mingel med NyföretagarCentrum, Almi, 

Ale kommuns näringslivsenhet, Arbetsförmedlingen samt lokala 

entreprenörer och banker. Bär du på en idé du tror du kan förverkli-

ga genom att starta företag? Här finns de resurser du behöver för att 

ta nästa steg.

Tid: 13:e november kl 18.00–20.00

Plats: Arbetsförmedlingen Ale torg, Nödinge

Anmäl dig till bernt.kallgren@arbetsformedlingen.se
 

De sex bästa affärsplanerna som registrerar företag innan november 

utgång, vinner fri arbetsplats december t.om. april i samverkan med 

Surte Åkeri och Nols företagscenter samt fria banktjänster genom 

Handelsbanken och Swedbank ett helt år. Är det dags att ta steget?
 

För att delta i tävlingen ska du formulera din företagsidé 
på 140 tecken (lika lång som en tweet) och skicka den till 
pia.areblad@ale.se innan 25 november.

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 14, VÅN 5/5 BOAREA CA 32 M²

1 ROK ACCEPTERAT PRIS 625 000 KR AVGIFT 1 649

KR/MÅN VISAS SÖ 2/11 14.30-15.15 RING OCH BOKA

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1 ROK I TOPPSKICK - BOHUS
Helt nyrenoverad bostadsrätt i populära Bohus. Ljusa,

moderna ytskikt, helt nytt badrum och kök. Bra läge, högst

upp i fastigheten med vacker utsikt. Stabil förening.

ADRESS ÅSBACKEN 9 BOAREA CA 146 M² / 6 ROK

TOMTAREA 1131 M² ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 KR

VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Charmigt 1½-planshus med källare, beläget strax ovanför

Bohus centrum. Vacker och stor trädgård med gårdsplan och

ett garage. Huset har äldre standard utvändigt som invändigt

och är i behov av renovering, men fastighetens läge är

fantastiskt och för den som vill satsa finns möjligheterna till

att få ett bra hus efter egna önskemål.

Fler bostäder centralt

Ortsborna fick tycka till i en workshop om Nödinge centrums 
framtida utveckling. Fler bostäder nära pendeln och en uppfräsch-
ning av Ale Torg var gemensamma önskemål.

Stadsarkitekt Magnus Blom-
bergsson inspirerade nödinge-
borna.

Förbundschef Håkan Lundgren 
föredrog om Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

ORTSMÖTE I NÖDINGE

Var: Ale Kulturrum.

När: Torsdag 16 oktober.

Om vad: Räddningstjänst-

förbundets verksamhet 

och Nödinge samhälles 

utveckling.

Citatet: Magnus Blombergs-

son: ”Nödinge har inget 

varumärke, inte ens ett 

dåligt rykte”.

Hur många: 90 besökare.
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