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I samband med planlägg-
ning av ifrågavarande 
område träffades år 2000 

ett exploateringsavtal mellan 
kommunen och exploatören. 
I avtalet skiljs det på anlägg-
ningar inom så kallad allmän 
plats (lokalgata) och kvarter-
smark.

Anläggningar inom 
allmän plats skall ägas och 
skötas av kommunen. Båts-

mansvägen i sin gamla del är 
en sådan gata. Denna är fär-
digställd med gångbana och 
gatubelysning och kommu-
nen ansvarar för belysningen 
och snöröjningen.

Övriga vägar och gång-
vägar med mera inom om-
rådet ligger inom kvarters-
mark och skall skötas och 
ägas av de boende i områ-
det och kommunen såsom 
ägare till daghemstomten. 

För det ändamålet skall en 
gemensamhetsanläggning 
bildas som avses förvaltas 
av en samfällighetsförening. 
Detta är reglerat i exploate-
ringsavtalet. Exploatören har 
hos lantmäterimyndighe-
ten ansökt om att en gemen-
samhetsanläggning och en 
samfällighetsförening skall 
bildas. Lantmäteriets hand-
läggning av detta ärende har 
tyvärr dragit ut på tiden av 

olika anledningar. Det inne-
bär att anläggningarna på 
kvartersmark fortfarande 
ägs av exploatören och skall 
skötas av honom. Kommu-
nen har således inte ansvaret 
för belysning och snöröjning 
inne i området.

Frågan om eventuella mo-
pedhinder på gångvägen 
inne i området är en sak för 
den blivande samfällighets-

föreningen att ta ställning 
till. Kommunen ser gärna att 
sådana uppsätts och kommer 
att bidra till det i enlighet 
med det andelstal kommu-
nen får i lantmäteriförrätt-
ningen. Tills vidare är det 
exploatören som ansvarar för 
gångvägen.

Enligt uppgift från lant-
mäterimyndigheten har en 
besiktningsman anlitats för 
en besiktning av anläggning-

arna och ett nytt lantmä-
terisammanträde kommer 
att hållas den 12 november. 
Förhoppningsvis kan då alla 
oklarheter undanröjas och 
gemensamhetsanläggningen 
bildas så att en fungerande 
förvaltning av anläggningar-
na kommer till stånd.

Lars Lindström, 
Mark- och exploaterings-

ansvarig

Ale kommun profilerar 
sig som en stark del av 
Göteborg och lockar 

folk att flytta hit. Vilket 
ansvar tar Ale kommun för 
att riktiga exploateringsavtal 
skrivs och följs?

Ale kommun har själva 
andelstal i en tilltänkt sam-
fällighetsförening i centra-
la Älvängen. Cirka 5 år efter 
första inflyttningen i områ-
det är fortfarande inte belys-
ningen i gång samt inga snö-
röjningsavtal skrivna, till vår 
vetskap. 

De flesta av oss boende i 
området är barnfamiljer och 

känner stor oro över att ha 
barnen ute nu när den mör-
kare årstiden kommer. Detta 
beror dels på att belysning ej 
är igång och även på grund av 
gångbanan som löper genom 
området som kommunen 
kräver skall vara öppen och 
tillgänglig för allmänheten. 

Vi har under en längre tid 
nu haft problem med att mo-
peder och 4-hjulingar använ-
der gångbanan som genom-
fartsled. Vi har försökt att få 
stopp på detta, men tyvärr 
har det bara resulterat i att 
de under kvälls- & nattetid 
släcker ner fordonen för att 
inte upptäckas. 

Det är dags att kommunen tar 
kontakt med markägaren och 
ser till att belysningen tänds i 
området och att det sätts upp 
väghinder så att motorfordon 
inte kan passera. Detta så att 
säkerheten för de boende och 
även de gångtrafikanter som 
nyttjar gångbanan kan garan-
teras.

Bara för att kommunens 
förskola på området stäng-
er, släcker och låser för kväl-
len betyder inte det att resten 
av området eller dess boende 
gör det. 

Det finns ett 30-tal familjer 
i området som hoppas att det 

finns resurser hos kommunen 
att ta krafttag i detta ärende.

Vår fråga är; kommer kom-
munen att ta sitt ansvar i denna 
fråga eller kommer ni att fort-
sätta att blunda för de pro-
blem som ni är mycket med-
vetna om och har varit under 
en väldigt lång tid?

Snälla låt det inte behöva 
hända en olycka innan ni inser 
allvaret i situationen.

Några av de boende
 i Trädgårdsmästeriet

Behöver inte kommunen 
ta något ansvar?

Svar från Ale kommun:

Vill Du jobba hos oss?

Ale Elförening söker

Gis/Git-Ingenjör
till Planeringsavdelningen

Arbetsuppgifter: Utveckling och underhåll av Ale Elförenings 
GIS-applikationer och övrig teknisk utrustning. Geografi sk 

informationsteknik är en viktig del i vår verksamhet, så din kunskap i GIS, 
programmering  och databashantering är betydelsefull. Vi arbetar med 

Facil Plus Spatial och Swednet/Bentley.

Kvalifi kationer: Du har högskoleutbildning som GIS/GIT-ingenjör eller 
motsvarande. Vi tror att du har goda kunskaper i hantering av geografi sk 

information, digital karthantering och databasteknik. Har du dessutom 
kunskaper i elkraft är det ett plus.

Anställningsform:Tillsvidare

Tillträde: Snarast.

Ansökan: Senaste ansökningsdag: 2007-11-15 
Individuell lönesättning tillämpas, därför önskar vi löneanspråk i ansökan. 

Sändes till: 

Jan Mohr, 
Ale Elförening,

Box 3004, 449 14 Alafors

Upplysningar lämnas av: 
Jan Mohr tel: 0303-332407

Representant för Sveriges Ingenjörer:
Niclas Jour tel: 0303-332403

Gymnasiegatan 4, 442 34 Kungälv Tel 0303-20 76 20 Fax 0303-176 35

ale@skandiamaklarna.se • www.skandiamaklarna.se

- din lokala fastighetsmäklare

Välplanerat och trevligt radhus om 95 kvm i populära Bohus. Öppen och välkomnande 
planlösning med bland annat inglasad altan i anslutning till vardagsrummet. Ovanvåning med 
genomgående parkettgolv och rymliga sovrum. Närhet till skola, dagis, affär och kommunika-

tioner. Utgångspris 1.495.000:-

Bokad visning fre 26/10, Jordfallsvägen 37

VÄLSKÖTT OCH RYMLIGT PÅ TVÅ PLAN I BOHUS

Smakfullt renoverad med tilltalande planlösning kombinerat med behaglig avstånd till Gbg blir 
detta ett optimalt boende för en barnfamilj. Nio rum och kök med hög standard, nytt badrum 

och nytt kök, 65 kvm fd poolhus, uppvärmning 7.000 kwh/år, takterrass, garage, ger något 
utöver det vanliga. Utgångspris 2.325.000:-

Bokade visningar lör 27/10 och mån 29/10, Klockarevägen 10

VILLAN MED ALLT DU KAN ÖNSKA DIG I SKEPPLANDA

"Kvartersmark ägs av exploatören och ska skötas av honom"

Skepplanda BTK startar 
moppekurs
SKEPPLANDA. Klago-
muren växer i Skepp-
landa.

Det stora irritations-
momentet är buskör-
ningen med mopeder.

Nu tar Skepplanda 
BTK ett initiativ för 
att motverka den 
negativa utvecklingen.

Skepplanda BTK kommer i 
samarbete med Rödbo bil-
skola anordna kurser för 
ungdomar i mopedåldern. 
Deltagarna erbjuds teore-
tisk utbildning om trafikreg-
ler, vägmärken med mera. 
Dessutom får de viss form 
av manöverprov på grus-
planen.

– Mopedolyckor står 

högt upp i olycksstatistiken, 
därför måste denna buskör-
ning som sker nu få ett slut 
innan en dödsolycka är ett 
faktum, säger Sven Rydén, 
en av initiativtagarna i klub-
ben.

Tisdagen den 13 novem-
ber har NTF:s representant 
Ralf Björnesund bjudits in 
för att informera föräldrar-
na om vilket ansvar de har 
för sina barn. En mopedo-
lycka kan få förödande kon-
sekvenser för föräldrarna i 
form av indraget körkort.

– Jag hoppas alla föräld-
rar till femtonåriga barn i 
Ale sluter upp på Forsval-
len, avslutar Sven Rydén.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nu ska det bli ordning och reda:


