
NOL. I sol och vack-
ert väder firades det 
med taklagsfest för 
det industrihotell som 
håller på att växa upp 
på Tudorområdet.

Ett tiotal mindre före-
tag skall ges möjlighet 
att hyra in sig i de nya 
lokalerna.

– Arbetet går som 
planerat och i maj ska 
det vara klart för invig-
ning, säger Börje Karls-
son på Nols Fastigheter.

Det var gott om lokala före-
tagare samlade när Nols Fast-
igheter hade bjudit in till tak-
lagsfest i Nol i tisdags efter-
middag. Byggmästaren Svens-
ka Stenhus har tagit hjälp av 
ett antal underentreprenö-
rer från Ale, som var och en 
bidrar med färdigställandet av 
industrihotellet.

– Det finns ett stort behov 
på marknaden av den här 
typen av fastigheter. Vi har 
redan gjort klart med fem 
hyresgäster, men det finns 
alltså plats för fler, säger Börje 
Karlsson.

Industrihotellet byggs i 
två plan. Bottenvåningen blir 
1 600 kvadratmeter och på 
andra våningen erbjuds kon-
torsutrymmen om totalt 600 
kvadratmeter.

Främst hantverkare
– Lokalerna är i första hand 
avsedda för hantverkare av 
olika slag, plåtslagare, elek-
triker, städfirmor eller vad 
det nu kan tänkas vara. Läget 
kommer att bli utmärkt i 
direkt anslutning till den nya 
motorvägen som ska byggas, 
vilket ger en bra logistik, säger 
Börje Karlsson.

Näringslivschef Jerry 
Brattåsen, som var en av 
gästerna på tisdagens kalas, 

instämmer i Börje Karlssons 
påstående och hävdar att Nol 
går mot en ny vår.

– Det händer mycket i just 
det här området och jag är en 
av dem som har tjatat om att 
vi behöver den här typen av 
industrihotell i vår kommun. 
Jag önskar verkligen lycka till 
med satsningen, sade Brat-
tåsen och överlämnade sam-
tidigt en blomma till Börje 
Karlsson.

– Symbolvärdet får bli till-
växt och att Nol blommar upp 
igen, sade Brattåsen.

10-12 miljoner
Kostnaden för projektet är 
beräknat till 10-12 miljoner 

kronor och då har extra re-
surser lagts ner i byggnadens 
fasad.

– Fastigheten ska vara este-
tiskt tilltalande. Vi har använt 
oss av tre olika fasadmaterial, 
betong, plåt och cementbara 
skivor, säger Bengt Landin 
på Svenska Stenhus.

Ytterligare ett industriho-
tell, spegelvänt mot det som 
nu håller på att byggas, ska 
färdigställas under 2008.

– Vi räknar med att sätta 
spaden i backen nästa vår, av-
slutar Börje Karlsson.
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Industrihotell växer upp 
på Tudorområdet i Nol
– Klart för invigning i maj

PÅ TAKLAGSFEST
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

De inbjudna gästerna till taklagsfesten lät sig väl smakas av 
den buffé som Nols Fastigheter serverade. Senare i vår ska 
de första hyresgästerna till industrihotellet på Tudorområdet 
kunna flytta in.
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Skog ville inte ge Eje 
Engstrand ansvarsfrihet
– Laddad debatt i fullmäktige
ALAFORS. I fullmäktige 
skrevs det ännu ett 
kapitel i debatten om 
skolan.

Jan Skog (m) ville 
inte ge Barn- och ung-
domsnämndens ordfö-
rande, Eje Engstrand 
(s), ansvarsfrihet för 
det gångna året.

Men idén var inte 
ens förankrad hos 
oppositionen själv och 
Engstrand fick ett 
mangrant stöd från 
vänstermajoriteten.

Det var på frågan om full-
mäktige kunde bevilja nämn-
der och styrelser ansvarsfrihet 
för det gångna året som Jan 
Skog tog till orda.

– Det här är inte min 
muntraste stund i livet, men 
jag måste ge Barn- och ung-
domsnämndens ordförande 
underkänt. Jag anser att han 
inte har använt omstrukture-
ringspengarna rätt, utan istäl-
let låtit dem gå rakt in i verk-
samheten. Jag tillstyrker i 
övrigt revisorernas förslag till 
ansvarsfrihet, Eje Engstrand 
undantaget.

Eje Engstrand, en av full-
mäktiges mest rutinerade le-
damöter, gick bittert upp i ta-
larstolen och försökte få en 
förklaring.

– Du säger att jag har brus-
tit i informationen. När? Vad 
är det för information som jag 
har fått som inte ledamöter-
na har haft tillgång till? Det 
är en allvarlig anklagelse du 
kommer med i fullmäktige så 

jag hoppas 
du har goda 
bevis.

Jan Skog 
lutade sig 
mot de 
särskil-
da poster 
som fun-
nits i bud-
geten för 2005 och 2006 rö-
rande omstruktureringspeng-
ar. Medel som han anser inte 
har använts  och redovisats på 
rätt sätt.

– Om du bara visste vilka 
omställningar vi har gjort i 
skolan. Av skolor har det blivit 
förskolor på många håll. Vi 
har använt befintliga lokaler 
för att hålla nere kostnader-
na och detta arbetet fortsätter. 
Jag har inga problem att redo-
visa omställningsåtgärder för 
den summan som du pekar på, 
förklarade Eje Engstrand.

Jan A Pressfeldt (ad) 
kände sig tagen av Skogs 
utspel och begärde ajourne-
ring av mötet. Efter tio mi-
nuters partiöverläggningar 
väntade en omröstning, där 
det skulle visa sig vara delade 
meningar även inom oppo-
sitionen. Vice ordföranden i 
Barn- och ungdomsnämnden 
under det gångna året, Sune 
Rydén (kd), röstade för Eje 
Engstrand. Moderaterna och 
Aledemokraterna gick helt på 
Skogs linje.

Efteråt kunde en lättad Eje 
pusta ut.

– Det var samtidigt väldigt 
skönt att få en bekräftelse från 
de folkvalda i fullmäktigesalen 

att jag har 
deras stöd. 
Sedan är 
det klart att 
jag blir be-
sviken på 
Jan Skogs 
agerande, 
eftersom 
jag är tvek-
sam till om 
det är korrekt och sedan har vi 
ju inte samma uppfattning.

Jan Skog ansåg sig inte ha 
något annat val än att ställa allt 
på sin spets.

– Det som har hänt i Barn- 
och ungdomsnämnden är 
mycket allvarligt. Jag accep-
terar inte sättet som nämn-
den handskas med nästan en 
halv miljard kronor på. Det är 
inget personligt mot Eje, men 
han är ytterst ansvarig. Jag kan 
se brister även hos våra repre-
sentanter som kanske inte har 
frågat och sökt all information 
i den utsträckning som man 
kan önska. Eje är en reko kille 
som jag inte alltid delar åsikt 
med, men han står upp för sina 
värderingar och det respekte-
rar jag. Nu har vi röstat i full-
mäktige och då accepterar jag 
utfallet.

Vidare har Anette Sernlo 
(s) valt att avbryta sina politis-
ka uppdrag. Hennes ordinarie 
plats i kommunstyrelsen över-
tas av Monica Samuelsson 
(s). Ny överförmyndare efter 
Sernlo blir Lars-Gunnar 
Wallin (s).
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