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Ortsutvecklingsmöte Nödinge 

 Våren 2015 
  
 
 
Datum och tid 2015-04-14 kl. 19:00 

Plats Musikrummet, Ale kulturrum, Nödinge 

Presidium Sven Pettersson, ordförande 
Maj Holmström, 1:e vice ordförande 
 

Sekreterare Johanna Olsson  

Inbjudna Pernilla Hallberg, processledare 
Magnus Blombergsson, stadsarkitekt 
Lotti Klug, brottsförebyggare 
Ulf Runmarker, Backa säteri golf 
 
 
 
 
 

Antal övriga mötesdeltagare Ca 114 personer 
 

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge 

Inledande presentation 

Ordförande Sven Pettersson hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han 
presenterar presidiet och kvällens inbjudna gäster.   

Föregående mötesanteckningar  
Protokollet från föregående möte finns att läsa på www.ale.se  
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Nya ärenden vid dagens möte 
- Inventering och kartläggning av mötesplatser i Nödinge 
- Uppföljning av höstens workshop Utveckling av Nödinge 
- Hur kan vi förebygga utvecklingen av brott i vårt samhälle 

 

1. Inventering och kartläggning av mötesplatser i Nödinge 

Pernilla Hallberg som är processledare för Veera utveckling har fått i uppdrag av Ale kommun att se 
över vilka mötesplatser som finns i kommunen, vilka som kan förbättras och vad som kan 
kompletteras. En mötesplats kan vara allt ifrån en låda sand att sitta på i en vägkorsning till ett stort 
kulturhus. Mötesplatsen skapar grunden för vårt demokratiska samhälle. Utan mötesplatser skapas 
inga diskussioner, inga ökade kunskaper eller en ökad förståelse. Mötesplatser är viktiga för att skapa 
möjligheter, allas möjligheter – oavsett ålder, kön, etnicitet etc.  

Pernilla uppmanar mötesdeltagarna att komma med förslag på mötesplatser som saknas idag och 
idéer som en stor lekplats för barnen och bättre möjlighet att sitta i solen på den öppna ytan utanför 
Nödinge kommunhus läggs fram. Det kommer under våren att erbjudas invånarna i Nödinge att 
vara med i olika forum för samråd kring mötesplatser och vill man redan nu kontakta Pernilla går 
det bra att maila henne på pernilla.hallberg@veera.se  

 

2. Uppföljning av höstens workshop Utveckling av Nödinge 

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson lämnar information om resultatet från den workshop som 
genomfördes vid det förra ortsutvecklingsmötet i april och som handlade om utvecklingen av 
Nödinge. Vid workshopen framkom bland annat att Nödinge attraherar nya invånare genom 
bostäder i naturmiljö, golfbana, närhet till vård och omsorg, bra kommunikationer och närheten till 
Göteborg. Det framkom även att Nödingeborna vill leva och bo med en småstadskänsla som kan 
innebära en fin miljö med småbutiker, parkmiljö, trivsel och ett gott kulturutbud.  

Ulf Runmarker från Backa säteri golf gästade ortsutvecklingsmötet och pratade om hur han ser på 
framtiden och utvecklingsmöjligheter för golfbanan i Nödinge.  

En livlig diskussion kring utbyggnation och nybyggnation av Nödinge pågick under en och en halv 
timma. Det ställdes många frågor och lämnades en hel del svar.  

 

3. Hur kan vi förebygga utvecklingen av brott i vårt samhälle 

Kommunens brottsförebyggare Lotti Klug talade om att rätten att känna sig trygg och säker är en av 
de viktigaste grundprinciperna i samhället. Hon informerade om var i kommunen flest polisanmälda 
brott begås och vilka typer av brott som är vanligast förekommande. Vill du själv förebygga att brott 
begås kan du exempelvis ingå i en grannsamverkan, nattvandra, hälsa på människor som du möter i 
ditt bostadsområde och tänka på att tryggheten i Ale är ALLAS ansvar.  
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Om man som invånare i Ale blir utsatt för ett brott och känner att man behöver stöd finns det 
möjlighet att kontakta Brottsofferjouren i Ale. Brottsofferjouren hjälper till med samtalsstöd och kan 
även stötta vid en eventuell rättegång. Telefonnummer är 0303-33 06 44 eller 0200-21 20 19.  

 
Övrigt 
 

Mötet avslutas ca 21:30 och Sven och Maj tackar deltagare samt inbjudna gäster för ett givande möte 
och önskar alla välkomna till nästa möte i Höst.   

 

Vid anteckningarna: Johanna Olsson 

 

Att justera:  

 

__________________________ 

Sven Pettersson 
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Bilaga till minnesanteckningar 

Uppföljning av frågor som ställts på Ortsutvecklingsmötet i Nödinge 
Datum  

 

Ärende/Fråga 

 

Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för 
anteckningar 

2013-04-11  
2014-04-08 
2014-10-16 

 

Hur säkrar 
kommunen upp att 
Granåsvägen är 
trafiksäker för de som 
går och bor längs 
vägen? 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

I ärendet har 
tidigare utlovats en 
träff med de 
inblandade i 
ärendet, träffen har 
ännu inte ägt rum, 
önskemål om detta 
framförs.  

 

2014-10-16 Skall golfbanan 
försvinna? 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Ulf Runmarker 
besökte mötet i april 
och svarade på 
frågor.  

 

2014-10-16 Offentliga 
anslagstavlor saknas 
på orterna i Ale 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsnä
mnden svarade nej 
på detta förslag pga 
svårigheter att hålla 
den uppdaterad 
samt bedöma 
innehållet  

Kommunikationsen
heten håller dock på 
att undersöka 
möjligheten att ha 
digitala tavlor på 
olika centrala platser 
i kommunen. 

2015-04-14 Jag föreslår en 
kommunal 
anslagstavla i Nödinge 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Om frågeställaren 
syftar på 
kommunens 
officiella 
anslagstavla så finns 
den vid ingången till 
kommunhus 
Nödinge.  

 

2015-04-14 Vill kommunen nyttja 
golfbanans 
markområde till 
bostadsbyggnation? 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ale kommun har 
sålt mark till 
golfändamål och 
utfört detaljplan för 
golfändamål. Det 
finns ett planbesked 
om bostäder 
närmast södra Backa 
vid ”Driving 
rangen”.  
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För närvarande 
pågår en fördjupad 
översiktsplan för 
Nödinge som ska ta 
fram riktlinjer och 
strategier för fortsatt 
arbete vilket betyder 
att Ale kommun inte 
ska föregripa arbetet 
med FÖP. 
Förfrågan om 
bebyggelse vid 
”driving range” och 
hål 5-6 har varit 
uppe för diskussion  
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Ale – Lätt att leva

Ortsutvecklingsmöte Nödinge

2015-04-20 Presentationens namn



Ale – Lätt att leva

Rätten att känna sig trygg och 
säker är en av de viktigaste 

grundprinciperna i samhället.
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Ale – Lätt att leva

Var i Ale begås flest brott?
2014 2013

Nödinge: 424 452 Minskat med 28 
Bohus: 251 195 Ökat med 56 
Älvängen: 247 352 Minskat med105 
Nol: 224 184 Ökat med 40 
Surte: 201 217 Minskat med 16 
Skepplanda: 128 158 Minskat med 30 
Alafors: 78 66 Ökat med 12 
Alvhem: 15 12 Ökat med 3

Kom ihåg: Det är bara brott som polisanmäls som kommer till 
kännedom. De andra har inte hänt…
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Hur polisanmäler man?
Vid akuta ärenden, alltså pågående brott, ring alltid 112

För att anmäla ett bott, lämna tips eller ställa frågor, ring 114 14

Polisanmälan kan också göras på www.polisen.se

2015-04-20 Presentationens namn
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Ale – Lätt att leva

Vilka typer av brott är vanligast i Ale?
• Ungdomsbrott, (t ex klotter, skadegörelse, busåkning med mopeder/ 

A-traktorer. I vissa kretsar narkotika, anlagda bränder, hot/våld, 
bristande respekt/tillit för vuxenvärlden)

• Äldre etablerade missbrukare som gör inbrott för att få pengar till 
narkotika och sprit (t ex bilinbrott, inbrott i husvagnar, förråd, 
sommarstugor, villor)

• Kriminella ligor som åker genom kommunen (mest villainbrott) 

• Övrigt – hot, våld och missbruk är tyvärr inte helt ovanligt inom 
familjer…

2015-04-20 Presentationens namn



Ale – Lätt att leva

Vad krävs för att ett brott ska begås?
Enligt rutinaktivitetsteorin:

• Ett offer/objekt (någon att råna, något att ta)

• Ett tillfälle/en möjlighet

• En motiverad gärningsman (en tjuv)

Kan man ta bort någon av dessa tre,
blir det inget brott!

2015-04-20 Presentationens namn
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Största problemen i Ale
(siffror från 2014)

• Bilbrott

• Övriga tillgrepp
(stöld utan inbrott i tex simhall, 
byggarbetsplats, barack…)

• Olaga hot

• Narkotika

• Misshandel

• Skadegörelse

Stort krav på samverkan! Dessa problem löser ingen ensam!
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Åtgärder mot brottslighet:
Ökad tillgång på någon som ser (aktiv allmänhet som ”vågar 
skvallra”, grannsamverkan, nattvandrare, trygghetsvandringar 
föräldrar/vuxna, fältanknutna, trygghetsvärdar, väktare, Polis)

Minskad brottsbenägenhet hos potentiella lagöverträdare
(tidiga insatser hos barn och unga, föräldrar, skola, fritid, IFO, 
nattvandrare, drogförebyggande insatser)

Minska tillgången på lämpliga brottsobjekt (lås, larm, skydda 
egendom, plocka undan, DNA-märkning, göra det svårt för 
tjuven)

Minska rädslan för brott! (våga vistas ute och gå gärna ut 
tillsammans!)

Glöm inte att farligast lever unga män i krogkön!
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Vad kan jag göra själv?
• Grannsamverka med dina grannar

• Att hälsa är brottsförebyggande

• Nattvandra ihop med andra – förening i Nödinge finns!

• Ring 114 14 om du ser något som verkar misstänkt

• Prata och kommunicera – vänlighet är alltid trevligt

• Använd både civilkurage och ”huvud”

• Var aktiv och engagerad, det finns alltid mycket att göra

• Tänk på att tryggheten i Ale är ALLAS ansvar!
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Om du varit utsatt för brott och behöver 
stöd, finns Ales Brottsofferjour, Ale BOJ 

för dig! 

Ring: 0303-33 06 44 (lokalt nummer)

(nationellt nummer)
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FRÅGOR?
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Kontakta gärna mig!
Lotti Klug 
Brotts- och säkerhetshandläggare

E-post: Charlott.klug@ale.se

Mobil: 0704-32 01 21

Speciellt när det handlar om
GRANNSAMVERKAN! 

2015-04-20 Presentationens namn

mailto:Charlott.klug@ale.se


Nödinge
Ortsutvecklingsmöte 14 mars 2015

Ortsutvecklingsmöte Nödinge 14 april 2015 Magnus Blombergsson, stadsarkitekt



Punkter

Redovisa höstmötets Workshop

Två inkomna frågor:
• Detaljplan Stenkil (Södra Backa)
• Detaljplan Golfbanan

FÖP Nödinge

Dialogdag 28 april



Från höstens 
möte
• Grupparbete

• Enkät (forskare)



Grupparbetsfråga 1

Vad ska Nödinge
erbjuda om 10 
respektive 25 år?

• Att känna igen folk i samhället
• Trivsamma och trygga miljöer
• Kvällsliv
• Bättre belysning

• Blandat boende, boende för 55+
• Hyresrätter nära pendeln/torget

• Service nära bostäder
• Utökad service, affärer
• Ett modernt och fräscht centrum
• Resecentrum
• Samlingslokaler
• Kommunhus
• Torg

• En väl fungerande golfbana
• Ett bättre nyttjande av bäcken
• Gästhamn m café och gångväg längs älven
• Sjön närmare centrum
• Ett badhus
• Polisstation
• Utveckling av gc-vägar
• Parkeringsmöjligheter nära pendeln



Grupparbetsfråga 2

Hur attraherar 
vi nya invånare?

• Attraktiva bostäder i naturmiljö
• Studentbostäder

• Olika aktiviteter
• Mötesplatser
• Bra och utökad service
• Närhet till vård och omsorg
• Bra förskolor och skolor
• Affärer och caféer

• Bra kommunikationer
• Närheten till Göteborg
• Ej behov av bil

• Tyst miljö, promenadväg runt 
sjön

• Vättlefjäll



Grupparbetsfråga 3

Vad innebär 
”småstadskänsla?

• Fin miljö
• Samhörighet
• Mötesplatser
• Affärer och stort utbud
• Småbutiker, Centrum
• Grönområden som underhålls
• Parkmiljö
• Nödingeån – rensa och öppna upp för 

promenader

• Trivsel
• Idyll
• Mysigt
• Korta avstånd
• Trångt
• Packa ihop bebyggelse

• Kultur
• Bildning
• Bio
• Alingsås



Forskarnas enkätfrågor

Identitet idag I framtiden



Forskarnas enkätfrågor

Locka besökare Kvaliteter idag



Forskarnas enkätfrågor

Torg / P-hus Nya boende utan bil?



Forskarnas enkätfrågor

Utan bil på fritiden? Utan bil på dagtid?



Forskarnas enkätfrågor

Sammanställning

• Identiteten - naturnära pendlarort

• Golfbanan - viktigt för Nödinges identitet

• Ökat kollektivt resande: fler cykel- och 
gångvägar, fler pendelparkeringar och 
bättre underhåll av dessa

• För att påverka resvanorna - förändra 
stadsplanering så boende, affärsutbud 
och offentlig service samlas

• Större kommersiellt och kulturellt utbud + 
fler arbetstillfällen minskar resbehovet



Vad tycker Aleborna om Ale?



Vad tycker grannarna om Ale?



Detaljplaner april 2015
Pågående 
Ej påbörjade
Avbrutna



Ale-Lätt att leva

Förslag detaljplaneområde Stationen - kulturum



Ale-Lätt att leva

Översvämningar



Golfbana



Fördjupad 
Översiktsplan



Tisdag 28 april: dialog-dag

Titta in till på stadsmodellen över Nödinge
(på Svensk fastighetsförmedling) kl 10-20
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