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ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringslivsbolag

Vem blir ÅRETS FÖRETAGARE I ALE – 2006?
Vem blir ÅRETS NYFÖRETAGARE I ALE – 2006?

Du hälsas välkommen att medverka vid  premieringarna!
Vad kan vara mer lämpligt vid premiering av framgångsrika Ale-företagare 

än att samtidigt få lyssna till de som fått utmärkelsen Årets entreprenör 
i Västsverige 2006? Ridderheims har nog ingen  kunnat missa vid besök i 

matbutiker. Men hur har man på kort tid kunnat gå till en om-sättning på 
ca 500 Mkr och med drygt 100 anställda. Hur började det, hur är affärsidén? 
Hur bär man sig åt att exportera delikatesser till 10 länder? Vi garanterar en 

spännande resa i företag-andets värld, som avslutas med en minst lika spännade 
fråga: Vilka blir årets företagare i Ale?

ONSDAG 25 APRIL
USPASTORPS KONFERENSCENTER

Kl. 19.00-20.00 Christer Ridderheim, Peter 
 Grönvall 

Kl. 20.00-20.45 Premiering av Årets företagare 
 och Årets nyföretagare 

Kl. 20.45-21.45 Vi bjuder på något att äta

Du bidrager med ditt deltagande – FöretagsForum 
bidrar med resten.

OBS! Anmälan: Kjell Lundgren 0303-330 307
 Jerry Brattåsen 0303- 330 277
 Fax 0303-330 297  
 E-post förnamn.efternamn@ale.se
 Senast Måndag 23 april!Välkom

na!

Terminstider för Lärcentrum Komvux Ale:
Hösttermin 2007:  20/8-07 – 4/1-08 • Vårtermin 2008: 14/1-08 – 30/5-08

I år ger vi dig som planerar att läsa hösten 2007 möjlighet att ha ett 
vägledningssamtal först. Våra studie- och yrkesvägledare diskuterar 
och informerar om många sorters utbildningar med dig. Samtalet utgår 
ifrån just dina behov och mål med studierna. 
Ring expeditionen för att boka tid med våra studie- och yrkesvägledare: 
0303-330 358, 330 341

Skaffa dig allmän behörighet 
för högskolestudier hos oss
Vi erbjuder kurser på gymnasial nivå i följande ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, 
naturkunskap, biologi, kemi, fysik, geografi , projektarbete och nybörjardata.

Skaffa dig behörighet till ingenjörsstudier hos oss!
Tekniskt basår, det fi nns platser kvar! I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi tekniskt basår. 
Den riktar sig till dig som behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier. 
Kurslängd: 40 veckor heltid Undervisningen äger rum på Lärcentrum Komvux Ale. Du blir  dock inskriven 
som student på Högskolan Väst.
Innehåll: Fysik A, B, Matematik B, C, D, E, Kemi A, Omvärldsanalys
Information om program och studievägledning fås hos HV tel 0520-22 32 35.
Efter avklarad utbildning garanteras du en studieplats på något av HV:s ingenjörsprogram kommande höst-
termin (ej Lantmäteriingenjör). Högskolan Väst, Tel 0520-22 31 00 www.hv.se Sök via studera.nu

Denna annons ersätter kurskatalog våren 2007

Lärcentrum Komvux har öppet dagtid samt fl era eftermiddagar och kvällar varje vecka. Mer information hittar du på vår 
hemsida www.ale.se eller hos vår expedition 0303-330 341, 330 358. Du är också välkommen på ett personligt besök.
Vi fi nns i Komvux lokaler på Ale torg i Nödinge

Hur planerar 
jag mina 
studier?

På Miljö- och Bygg-
nämndens senaste 
sammanträde reser-

verade jag mig mot beslu-
tet att kräva bygglov för ett 
nytt ridhus på en hästgård i 
Relsbo och därmed mot att 
bygglovsavgift helt i onödan 
tas ut om drygt 31.000 kr. I 
Plan- och Bygglagen (PBL) 
8 kap §1 anges tydligt att 
bygglov för ekonomibygg-
nader på jordbruk, skogs-
bruk eller därmed jämför-
lig näring…inte behövs. Min 
uppfattning delas av Allians-
partiernas ledamöter.

Bakgrund
När sökanden först dis-

kuterade nybyggnation av 
ridhus på sin gård, som f ö 
sedan många år tillbaka i hu-
vudsak inriktats på hästhåll-
ning och ligger ute på ren 
landsbygd, fick man beske-
det av Ale kommuns miljö-
inspektör att bygglov inte 
var nödvändigt. När sedan 
ärendet fortsatte och ärendet 
hamnade hos kommunens 
bygglovsarkitekt fick sökan-
den nytt besked: bygglov 
krävs. Till saken hör att inga 
grannkonflikter föreligger, 
inga krav på detaljplane-
läggning enl PBL föreligger, 
kort sagt: inga sakliga krav 
på bygglov finns.  

Rättsfall
I Sverige finns ett över-

väldigande stort antal rätts-
fall som stöder den självklara 

rätten enligt PBL att bygga 
ekonomibyggnader på jord-
bruk utan bygglov. Det är 
i och för sig korrekt att ett 
mindre antal rättsfall också 
pekar på motsatsen men då 
har det alltid funnits andra 
restriktioner i närheten, t ex 
närhet till tätbebyggelse eller 
andra krav enl PBL 3 kap.

Godtycke
Som ett led i utveckling av 

vår landsbygd har på senare 
år ridhus (ridmaneger) vuxit 
upp som svampar ur jorden 
ute på landsbygden med 
stora ekonomiska uppoff-
ringar från lokala företagare 
och entreprenörer inte bara 
i vår kommun utan i många 
andra kommuner. En del an-
söker om bygglov och får Ja 
andra får Nej. En del frågar 
inte utan bygger ändå vilket 
enl min mening är det kor-
rekta. Bygglov behövs inte!

En av världens äldsta 
lagrum är den svenska plan- 
och bygglagen (PBL) som 
är en direkt fortsättning av 
Byggningabalken från 1736 
(1736:01231) som i sin tur 
i rakt nedstigande led här-
stammar från Magnus Eriks-
sons Landslag från år 1350. 
I Byggningabalken 2 kap 1§ 
står bl a: ”tarvar bonde flera 
hus; bygge sig till lägenhet 
det bästa han gitter”, eller 
översatt till modern svenska: 
Behöver bonden fler hus så 
bygger han nytt hus så som 

han själv vill ha det”.

Det duger inte att 
bygglovssökanden i Ale be-
handlas godtyckligt, ej heller 
att de får olika besked från 
olika tjänstemän eller att de 
avkrävs bygglov och därmed 
höga bygglovsavgifter där 
det inte är uppenbart själv-
klart enl PBL. Byggnads-
nämnden i Ale kommun, i 
vart fall dess vänstermajori-
tet, bortser helt och hållet 
från PBL:s portalparagraf 11 
kap 1§: Byggnadsnämnden 
skall ta till vara de möjlighe-
ter lagen ger att förenkla och 
underlätta ärenden för en-
skilda och bör därvid verka 
för att lagens föreskrifter om 
begränsning av bygglovsplik-
ten vinner tillämpning”.  

I Ale kommun gäller 
tvärtom-devisen: Kan vi göra 
det krångligt och dyrt för 
våra medborgare så gör vi 
det! Inga problem är för små 
för att negligeras! Denna ne-
gativa myndighetsinställ-
ningen måste ändras! Inga 
problem 
får vara 
omöjliga 
att lösa!

Jan A. Pressfeldt(ad)
vice ordförande

 Miljö- och Byggnämnden

I Ale kommun tolkas Plan- 
och Bygglagen som vissa läser bibeln! Det är beklagansvärt 

att majoriteten i Ale 
bestående av s, v och 

Mp fullständigt tappat grep-
pet. Skolor läggs ner och 
en del av de som blir kvar 
kommer att vara direkt livs-
farliga för våra ungdomar. 
Jag skall ta ett exempel för 
er. Himlaskolan skall göras 
om till en 1-9 skola Dvs barn 
från 6år upp till 15 kommer 
att ha en motorväg alldeles 
utanför skolan. Barn är ny-
fikna och söker utmaningar, 
så oavsett vilken sorts staket 
som sätts upp så kommer det 
att hända olyckor med en 
skola som ligger så nära en 
motorväg. Det var den ena 
aspekten, den andra är den 
miljö som barnen kommer 
att vistas i. 

Jag kan bara se på de luft-
föroreningskartor som finns i 
Göteborgsområdet där man 
kan konstatera att den sämsta 
luften är omkring motorvä-
garna. Där som majoriteten 
vill ha att våra barn skall visstas 
under flera timmar varje dag. 

Nästa problem är buller. Hur 
ska man skapa en läsvänlig 
atmosfär med en motorväg 
bildligen utanför fönstret? 
På andra ställen i kommunen 
kan vi inte bygga just för den 
bullriga miljön. Men majori-
teten anser att våra barn kan 
vistas i den flera timmar om 
dagen. 

Jag kan konstatera att ma-
joritetens partier inte bryr sig 
ett dugg om er väljare. Soci-
aldemokrater och vänsterpar-
tister lovade att inga skolor 
på landsbygden skall läggas 
ner. Nu finns det snart inga 
kvar. Miljöpartiet som säger 
sig arbeta för en bättre miljö 
säger ja till att låta barnens 
skola ligga intill en motor-
väg. De säger ja til att lägga 
ner landsortskolorna och Hå-
landa förskola vilket kommer 
att öka bilkörningen för dem 
som drabbas av detta. Jag i 
min enfald trode att miljöpar-
tiet stod för en renare miljö 
och att minska bilåkandet. 
Tyvärr är det så att dessa tre 
partier helt kallt räknar med 

att om fyra år så har ni väljare 
glömt alla de felaktiga beslut 
de tagit. Men vi i minoriteten 
kommer att påminna er om 
alla dessa ödesdigra besluten 
2010 när det är val igen. Fram 
till dess hoppas jag att alla ni 
som drabbas av besluten ger 
er till känna och framför era 
åsikter på offentliga möten, i 
tidningar och direkt till era 
politiker. 

Vi i Alliansen lovar er för-
utsatt att vi får väljarnas för-
troende att i Januarimötet 
2011 kommer vi att öppna 
våra landsortsskolor igen. Vi 
kommer att under de närmas-
te åren undersöka möjlighe-
terna att flytta Himlaskolan 
till annan plats, för att klara 
miljöaspekterna för våra barn. 
Om inte förr så kommer en 
projektering av en ny grund-
skola att starta 2011 i Alafors 
för att kunna lägga ner den 
befintliga skolan. 

Jan Skog
Kommunalråd (m)

Skolor som blir dödsfällor?


