
6  |  alekuriren   |   nummer 24  |   vecka 25  |   2008

ÄLVÄNGEN. Alla gläds 
inte åt vägutbyggna-
den.

Företagarna i Bengt 
Bengtssons affärsfas-
tighet på Norra Torget i 
Älvängen fruktar den.

Förutom ett informa-
tionsmöte har det varit 
tyst från kommun och 
vägverket beträffande 
vad som händer när 
fastigheten löses in.

– Ibland känns det som att 
man bara vill ge upp och söka 
sig till andra kommuner. Det 
känns som att vi bara kan stå 
där en dag, utan lokal och rätt 
till ersättning, säger Börje 
Andersson på Team Sportia 
i Älvängen.

Börje och hans familj har 
drivit sportbutiken sedan 

1989. Det har varit många 
positiva år, men nu tryter både 
motivationen och lusten.

– Det är ju vi som tar ris-
kerna hela tiden. I september 
måste vi göra beställningar 
för nästa års sommarkläder, 
men jag vet ju inte ens om 
vi får vara kvar så länge. Att 
vi har hyreskontrakt verkar 
ingen bry sig om. På infor-
mationsmötet i höstas så sa 
de att vi troligtvis kunde vara 
kvar 2008 ut. Sedan dess har 
vi inte hört något och fastig-
hetsägaren vet lika lite han. 
Det här är vårt levebröd och 
vi måste ju rimligtvis få en 
chans att planera vår framtid, 
menar Börje Andersson.

I n f o r m a t i o n s m ö t e t 
beskrev tre olika scenarion 
som kan uppstå när kommu-
nen löser in en affärsfastighet. 

1) Fastigheten köps av Ale 
kommun tom, vilket betyder 
att fastighetsägaren åtar sig 
att mot ersättning enligt upp-
gjort avtal att informera och 
ersätta hyresgästerna ekono-
miskt. 2) Fastigheten köps av 
Ale kommun och Vägverket 
åtar sig att förhandla med 
varje hyresgäst om kompen-
sation. 3) En kombination 
kan också bli aktuell mellan 
de två första alternativen.

– De pratar om inlösen, 
men vägrar svara på hur den 
rent konkret går till. Vad är det 
som värderas? Är det föregå-
ende års resultat? Föregående 
fem års resultat? Omsättning, 
orderingång, löneuttag eller 
vad? Om vi ska kunna planera 
för en alternativ butik är det 
en förutsättning att veta vilka 
ekonomiska villkor som man 
kan räkna med. För mig är det 
ofattbart att en kommun kan 
behandla företag på det här 
nonchalanta sättet. Inte ett 
samtal, inte ett brev, suckar 
Börje Andersson.

Han är inte ensam i huset. 
Här finns fler affärsidkare 
och de är lika besvikna och 
uppgivna.

– Förutom att värmen 
satte rejäl fart på glassförsälj-
ningen så är det inte så roligt. 
Ovissheten är värst, men det 
är tydligen något man ska 
räkna med när man hyr lokal. 
Det borde finnas tydliga 
regler för hur verksamheter 

värderas och då fattar jag inte 
varför de inte kan komma hit 
och redogöra för dem. Varför 
ska vi oroa oss och sväva runt 
i ovisshet om det finns svar 
på våra frågor? Varför säger 
ingen något? Fastigheten ska 
ju rivas, så är det ju. Sedan är 
det beklagligt att de inte har 
lyckats hitta en lösning med 
fastighetsägaren så vi kan 
flytta våra verksamheter. Det 

blir ett hårt slag för oss och 
väldigt tråkigt för kunderna. 
Det är ett märkligt agerande 
av en kommun. Jag trodde de 
såg positivt på företagsamhet, 
säger Björn Sandberg ägare 
till Tit Bits i Älvängen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Varför får vi ingen information?”

Samtliga handlare på norra torget i Älvängen känner en stor oro inför vad som ska hända med 
fastigheten. Att den kommer att rivas står klart, men om de kommer att erbjudas någon al-
ternativ lokal är det ingen som vet. Ett antal familjeföretag står på spel.

NÖDINGE. Lars Lind-
ström, mark-och explo-
ateringsansvarig i Ale 
kommun, lider med 
affärsidkarna.

– Vi har i första hand 
försökt komma över-
ens med fastighetsä-
garen om en lösning, 
där vi hoppades kunna 
medverka till en ny 
affärsfastighet, men 
än så länge har vi inte 
lyckats.

När det gäller inlösen 
av såväl fastigheter 
som befintliga hyres-
gäster är allt reglerat i 
lagboken.

Oron är stor bland de hand-
lare som just nu hyr lokaler 
på Norra Torget i Älvängen. 

Att den stora affärsfastighe-
ten med bland andra TitBits 
och Team Sportia kommer 
att lösas in är det ingen tvekan 
om, även om detaljplanen 
som skulle ha antagits av 
fullmäktige i måndags åter-
remitterades. Som hyresgäst 
i en fastighet som ska lösas 
in gäller ett antal lagar, men 
hur dessa tillämpas är väldigt 
olika.

– Varje fall är så unikt, men 
i grunden gäller att hyresgäs-
terna har rätt till ersättning 
för den skada de lider. Hur 
hyreskontrakten ser ut är och 
hur lång tid som återstår är 
också viktiga faktorer. Vidare 
är en lönsam rörelse självklart 
mer värdefull än en olönsam, 
förklarar Lars Lindström.

Ale kommun har diskute-
rat frågan med fastighetsäga-

ren, Bengt Bengtsson, och 
har önskat ta del av hyreskon-
trakten för att kunna göra en 
beräkning och bedömning av 
situationen.

– Men vi har inte fått se 
några hyreskontrakt och 
därför kan jag inte riktigt 
svara på hur situationen är 
för hyresgästerna, berättar 
Lindström.

Målsättningen har från 
början inte varit att lösa in 
några hyresgäster. Grundtan-
ken var att medverka till att 
en ny fastighet kunde byggas, 
men än så länge har parterna 
inte kommit överens. Den 
mark som kommunen har 
anvisat Bengt Bengtsson har 
inte varit tillräckligt attraktiv 

för handelsändamål.
– Om vi på något sätt kan 

få nya lokaler till stånd har 
hyresgästerna rätt till flytt-
kostnader, stillestånd och 
annan eventuell skada i sam-
band med lokalbytet, säger 
Lindström.

I dagsläget ser det inte ut 
att bli någon ny byggnation 
av affärsfastighet och då ris-
kerar ett antal företag att få 
lägga ner sina verksamheter.

– I värsta fall så blir det 
så och då handlar det om en 
summa pengar baserad på 
rörelsens lönsamhet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Hyreskontrakt och lönsamhet viktigt vid inlösenUtställelse
Banverkets järnvägsplan för Norge/Väner banan 
och Vägverkets arbetsplan för E45  
delen Älvängen S–Älvängen C, Ale kommun 

Förslag till järnvägsplan och arbetsplan inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning är utställda för granskning 
23 juni-29 augusti 2008 på följande platser:

• Ale kommun, Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge
• Projektets informationslokal, Nol Teknikpark, Nol 
  (endast på tider enligt nedan) 
• Banverket, Stampgatan 34, Göteborg
• Vägverket Region Väst, Kruthusgatan 17, Göteborg
• Vägverket Region Väst, lokalkontoret, 
  Mölndalsvägen 30 B, Göteborg

Projektets informationslokal vid Nol Teknikpark kommer 
att vara bemannad med representanter från Banverket och 
 Vägverket vid följande tillfällen:

• Tisdag den 24 juni, kl. 16.00-19.00
• Måndag 30 juni, kl. 16.00-19.00
• Torsdag den 14 augusti, kl. 16.00-19.00
• Onsdag den 20 augusti, kl. 16.00-19.00

Järnvägsplan Norge/Vänerbanan
En av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvens beskrivning 
ingår i järnvägsplanens handlingar. Synpunkter på järnvägs-
planen ska lämnas skriftligen senast den 1 september 2008 
till Banverket, Box 1014, 405 21 Göteborg. 

De synpunkter på järnvägsplanen som inkommer under 
 utställelsetiden kommer att fi nnas tillgängliga hos Banverket, 
Stampgatan 34, Göteborg.

För mer information, kontakta:
• Barbro Ovrén, markförhandlare, tel 031-10 49 28
• Åke Holm, markförhandlare, tel 031-63 11 07

Arbetsplan E45
En av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvens beskrivning 
ingår i arbetsplanens handlingar. Synpunkter på arbetsplanen 
ska ha inkommit senast den 1 september 2008 till Vägverket 
Region Väst, Box 14033, 400 20 Göteborg. 

De synpunkter på arbetsplanen som inkommer under 
utställelse tiden kommer att fi nnas tillgängliga hos Vägverket 
Region Väst, lokalkontoret, Mölndalsvägen 30 B, Göteborg.

För mer information, kontakta:
• Bo Björklund, projektledare, tel 031-63 11 03
• Åke Holm, markförhandlare, tel 031-63 11 07
• Maria Hagberg, projektcontroller, tel 031-63 50 15
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Underlakan
enkelsäng, 100% bomull

(ord. från 129:-)

Satinunderlakan
enkelsäng, 100% bomull

(ord. från 249:-)

Total
utförsäljning!
Vi byter förpackning.

*Gäller t.o.m 29/6 2008. Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Reservation för slutförsäljning samt lokala avvikelser. Gäller ej vid köp av 
presentkort samt de externa varumärkena Kirsch, Gardinia, Iittala, More of Scandinavia, 

Boda Nova, Johanna Lundqvist, Höie, U.S. Polo Assn. och Bamse. www.hemtex.com 

0303-23 08 04. Mobil 0705-29 34 81. 
Dumpersgatan 2. Kungälv

Till salu
Se även www.hemnet.se

2:A SURTE 
CENTRALT
Bo bekvämt i en 
välpl. lgh om 61,5 
kvm boa. Vån 2/3. 
V-läge m. balkong 
utr. m. markis. När-
het till affär o allm. 
komm. Avg. 2 334 kr. 
Pris 525 000 kr el
bud. Ring för visning.

Oro bland handlarna på Norra Torget i ÄlvängenOro bland handlarna på Norra Torget i Älvängen


