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ÄLVÄNGEN. Allians för 
Ale har i en motion 
föreslagit att det fall-
färdiga Carlmarksom-
rådet i Älvängen ska 
rivas alternativt köpas 
av Ale kommun och ge 
plats åt en marina.

Ärendet har utretts 
och kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige att 
avslå motionen.

Ett kommunalt köp 
av området innebär 
ett stort ekonomiskt 
åtagande med stor osä-
kerhet vad gäller sane-
ring, stabilisering och 
klimatsäkring.

Carlmarks tidigare så mäktiga 
industriområde är idag förfal-
let och känns som en bakgård 
på efterkrigstiden. Röken har 
precis lagt sig efter de sista 
"bomberna" och kvar finns 
några industriruiner, skrota-
de bilar, avställda husvagnar, 
släpkärror, skottkärror med 
mera. Någon har tryckt in 
sina överblivna möbler, men 
inte riktigt lyckats stänga 
dörren innan flykten. La-
gerlokalerna är tömda på det 
mest väsentliga, fast portarna 
hann ingen slå igen. 

Att det en gång var ett stra-
tegiskt placerat industriom-
råde är lätt att förstå. Perfekt 
mellan älv och järnväg – och 
nu i omedelbar anslutning 
till det som snart blir motor-
väg. Dessvärre har området 
glömts bort av passiva ägare 
eller inga ägare alls. Idag är 
det ett totalt förfall på områ-
det, men läget är fortfarande 
lika strategiskt.

Med anledning av detta fö-
reslog Allians för Ale, center-
partiet, folkpartiet, modera-
terna och kristdemokraterna 
att något måste göras. Deras 
förslag var att ge fastighetsä-
garna ett 
rivnings-
föreläg-
gande al-
ternativt 
att kom-
munen 
köpte 
området 
i syfte 
att för-
lägga en 
marina på platsen. Miljö- och 
byggförvaltningen fick i upp-
drag att utreda ärendet.

Tidsödande
– Vi kom fram till att ett riv-
ningsföreläggande på ett 
antal av fastigheterna skulle 
vara tidsödande process. Is-
tället har vi erbjudit oss att ta 
kontakt med fastighetsägar-
na och försöka verka för att 
en upprustning sker. Att köpa 

fastigheterna innebär ett stort 
risktagande såväl ekonomiskt 
som miljömässigt. Sanering, 
stabilisering och klimatsäk-
ring kan bli dyrt, säger för-
valtningschef, Ann-Britt 
Svedberg.

Motionen bereddes i 
början av året och eftersom 
den först nu kommer upp till 
beslut i fullmäktige har miljö- 

och 
bygg-
förvalt-
ning-
en inte 
agerat i 
frågan 
än.

– Vi 
avvak-
tar full-
mäkti-

ges beslut, men tanken in-
ternt har varit att börja jobba 
i höst med att kontakta fast-
ighetsägare. Nu kan det bli 
svårt tidsmässigt eftersom vi 
har en vakans på kontoret, 
säger Ann-Britt Svedberg.

Mest akut är att göra en 
översyn och säkerställa vilka 
av fastigheterna som är så för-
fallna och skadade att miljö- 
och byggnämnden bör lämna 
ett bötesföreläggande om 
byggnaderna inte rustas upp 
till ett mer vårdat skick.

Dåligt skick
– Det borde egentligen redan 
ha skett. Flera av fastigheter-
na är fallfärdiga och ger ett 
mycket dåligt intryck. Vi 
anser dessutom att de skadar 
en av våra mest besökta tu-
ristattraktioner, Repslagar-

museet. Det är ingen rolig 
sida vi visar upp för våra tu-
rister, då de gästar oss, säger 
Bengt Englund (c), något av 
en pappa till motionen, och 
han tillägger:

– Industriområdet har ett 
närmast oslagbart läge och 
borde med tanke på det an-
vändas bättre. Vi har bland 
annat föreslagit att kommu-
nen tar initiativ till en marina 
för båttrafiken på Göta älv.

Idén om en marina har inte 
avfärdats av miljö- och bygg-
förvaltningen.

Idé om marina
– Det är intressant för Ale 
kommuns utveckling att det 
finns en marina. Det kom-
mersiella intresset i en sådan 
bör utredas och Älvängen kan 
mycket väl vara den mest stra-
tegiska platsen för en marina, 
men det får vi titta närmare 
på, menar Ann-Britt Sved-
berg.

På måndag kommer kom-
munfullmäktige med stor 
sannolikhet att avslå mo-
tionen, men det sista ordet 
lär inte vara sagt om Carl-
marksområdet. Helt klart är 
att åtgärder för att få områ-
det i vårdat skick kommer att 
få stora ekonomiska konse-
kvenser för fastighetsägarna. 
Därför är ett kommunalt köp 
otänkbart.

Frågan är hur framti-
den ser ut för området? Det 
mest tänkbara är tyvärr fort-
satt klotter och förfall. Det är 
synd med tanke på att få om-
råden är lika  strategiskt pla-
cerade.

Det krävs ett samlat kraft-
tag, men frågan är om det finns 
några krafter att samla?

Finns det någon framtid för Carlmarksområdet?
– Motion om ett kommunalt köp avslås

Carlmarks tidigare så mäktiga industriområde ger numera ett förfallet intryck från Göta älv. 
Fastigheten som ett större lastfartyg ”seglade” in i för över 15 år sedan har fortfarande inte 
åtgärdats. Fastigheten måste också anses vara i ”vårdat skick” eftersom miljö- och byggför-
valtningen inte har beslutat om något föreläggande.

Skrotbilar till höger och vän-
ster...

Ägarna verkar precis ha övergivit sina fastigheter…

...som sagt en hel del finns kvarglömt.

…och glömt en hel del kvar……

CARLMARKSOMRÅDET

Fastighetsägare:
Hawk Properties Ltd
Ale Industriservice AB
Ale kommun
AB Alebyggen
Värme & Sanitet Fastighet i 
Älvängen AB

Bortglömda möbler.

Flera av fastigheterna är fall-
färdiga och ger ett mycket 

dåligt intryck. Vi anser dess-
utom att de skadar en av våra 
mest besökta turistattraktio-

ner, Repslagarmuseet.
Bengt Englund (c)
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