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POLIS
RONDENRONDEN

Fredag 26 september

Misshandel i Surte
En man blir nedslagen av två 
okända gärningsmän då han 
är ute och promenerar på en 
gångstig i skogen mellan Surte 
och Lövgärdet. Mannen ådrar 
sig skador på näsan.

Relationsbetingad misshandel i 
Nol. Anmälan och motanmälan 
inkommer till polisen. Ytterli-
gare en anmälan rapporteras 
från samma adress morgonen 
därpå.

En person misstänks för 
snatteri och narkotikabrott. 
Gärningsmannen, som är i 18-
årsåldern, grips av polis på Ale 
Torg mitt på dagen.

Lördag 27 september

Bråk i Nödinge
Två yngre män hamnar i luven 
på varandra. Händelsen utspe-
lar sig i Nödinge vid 13-tiden. 
En av männen drabbas av 
ansiktsskador och får uppsöka 
sjukhus.

Måndag 29 september

Projektor tillgripen
En projektor stjäls från ett 
kontor i Älvängen som tillhör 
vård- och omsorgsförvalt-
ningen.

Inbrott i en container på Röd-
jans väg i Nödinge. Aluminium 
och däck tillgrips.

Inbrott sker på en byggarbets-
plats i Nol. En plånbok tillgrips 
ur ett av omklädningsrummen 
i arbetsboden.

Tisdag 30 september

Inbrott i klubbstuga
Inbrott i OK Alehofs klubbstuga 
i Dammekärr. Livsmedel blir 
tjuvarnas fångst.

Inbrott i en verkstad i 
Älvängen. Tjuvarna forcerar 
dörren till fastigheten och 
stjälbland annat elverktyg, 
borrmaskiner och handverk-
tyg. 

300 liter diesel stjäls ur en 
dieseltank i Surte.

Onsdag 1 oktober

Skadegörelse
En man i 50-årsåldern grips för 
skadegörelse på Golden River 
i Surte. I samband med gripan-
det sker också en anmälan om 
ofredande.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/9 – 3/10: 61. Av 
dessa är 19 skadegörelser (fyra 
på skolor och fyra på buss-
hållplatser), 6 bilinbrott och 1 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALAFORS. Allians för 
Ales motion om att 
kommunen ska verka 
för en upprustning av 
Carlmarks gamla indus-
striområde vållade 
debatt i kommunfull-
mäktige.

Det mest anmärk-
ningsvärda i debatten 
var att alla i grunden 
var överens.

Kommunen ska 
använda sina påtryck-
ningsmedel så att fast-
igheterna blir i vårdat 
skick, men inte under 
några omständigheter 
köpa området.

Carlmarks gamla indu-
striområde har flera olika 
ägare. En av dem är bosatt i 
Mexico, men har en advokat 
i Göteborg som ombud. 
Han äger de största fastighe-
terna. Övriga fastigheter har 
lokala ägare, däribland Ale-
byggen och Ale kommun. 
Fastigheternas standard är 
också av varierande kvalité, 
men generellt ger området 
ett dåligt intryck. Kommu-
nalråd Jan Skog (m) anser 
att ett av de mest strategiska 
industriområdena är Ales 
fulaste ansikte.

– Att visa upp detta mot 
Göta älv är en skandal. Vi 
måste göra något åt det, 
även om ägarbilden är 
splittrad är det kommunens 
ansvar att bringa ordning 
på området. Vill vi vara den 

kommunen som vi säger 
att vi vill, måste vi våga ta i 
surdegarna också. Här är en. 
Mitt förslag är att vi köper 
eller åtminstone utvärderar 
att köpa området, sa Skog.

Det sistnämnda att köpa 
området var alla inte lika 
positiva till. Inte ens inom 
alliansen.

– Vi måste stöta på fast-
ighetsägarna så att bygg-
naderna snyggas upp, sen 
är det kanske inte möjligt 
att köpa området, erkände 
Roland Wall (c).

Måste ta sitt ansvar
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (s), 
redogjorde för hur ärendet 
hanterats.

– Det här är ingen kom-
munal mark. Det är privata 
fastighetsägare som måste ta 
sitt ansvar, men för er kän-
nedom vill jag berätta att det 
har funnits ett antal intres-
senter till området. Det har 
pågått en förhandling, som 
vi har hoppats mycket på, 
om att köpa stora delar av 
området. De skakiga finan-
serna har gjort att dessa 
planer lagts på is. Att gå in 
som köpare är inte aktuellt. 
Det skulle medföra enorma 
ekonomiska konsekvenser, 
menade Karlsson.

Sune Rydén (kd) som 
också undertecknat motio-
nen betonade vikten av 
snara åtgärder.

– Något måste hända även 
om det inte är möjligt att 
köpa området.

Oförstårlig debatt
Efter ett tag förstod vänster-
partiets Göran Karlsson 
inte vad debatten egentligen 
handlade om.

– Vi är ju överens. Områ-
det måste snyggas upp och 
förvaltningen får i uppdrag 
att diskutera det med fastig-
hetsägarna. Varför bifaller ni 
då motionen? Om vi bifaller 
den kan vi ju tvingas köpa 
området och det säger ni ju 
själva blir för dyrt.

Droppen för motionä-
rerna blev när Jan A Press-
feldt (ad) ställde sig på vän-
stermajoritetens sida.

– Motionen måste avslås. 
Det skulle kosta över 100 mil-
joner att lösa in och sanera 
området. Vi kan ålägga ägarna 
att reparera sina fastigheter, 
men vi har ingen rätt att verka 
för en rivning. Låt vår miljö- 
och byggförvaltning ta hand 
om ärendet. Det är inget för 
fullmäktige.

Det satte punkt för debat-
ten om Carlmarks, men en av 
Jan Skogs frågor besvarades 
aldrig. Varför har området 
fått förfalla, utan att någon 
har ingripit de senaste 15-20 
åren?

Och varför skulle något 
hända nu?

Carlmarksområdet engagerade fullmäktige

Faksimil Alekuriren vecka 39, 2008.
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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)

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

STARRKÄRR. Ett gott 
skratt förlänger livet 
sägs det.

Besökarna till Starr-
kärrs bygdegård i 
söndags lär i så fall ha 
många goda år framför 
sig.

Skratta & Sjung levde 
upp till namnet och 
historieberättaren Leif 
Randers gick sannerli-
gen hem hos publiken.

Det var upplagt för skrattfest 
i Starrkärrs bygdegård i sön-
dags. Precis som vid premiä-
ren för Skratta & Sjung i våras 
var det slutsålt, vilket betyder 
110 personer i salongen.

– Jättekul att folk ställer 
upp när vi gör sådana här ar-
rangemang på hemmaplan. 
Då känns det meningsfullt 
att fortsätta, säger initiativta-
garen Inga-Britt Karlbom 
som hälsade välkommen.

Programmet tog sin början 
klockan tre, men redan en 
timme före utsatt tid hade de 
första besökarna tagit plats 
framme vid scenen.

– Vi kan lika gärna sitta här 
som hemma, förklarade den 
tidiga delen av publiken.

Dragspelets mästare, Len-
nart Thorstensson, age-

rade konferencier och till-
lika allsångsledare. ”Maj på 
Malö” fick utgöra startskot-
tet för en alla tiders trivsam 
söndagseftermiddag. Mellan 
sångnumren berättade vits-
makaren Leif Randers, 73, 
historier som fick publiken 
att kikna. På sin breda göte-
borgska och med ett minspel 
av den högre skolan såg han 
till att bjuda församlingen på 
högklassig underhållning.

– Han är fenomenal, kon-
staterade Lennart Thorstens-
son som uppträtt tillsammans 
med Randers flera gånger ti-
digare.

 Skratta & Sjung återkom-
mer till våren. Exakt datum 
och vem som blir gästartist är 
däremot ännu inte bestämt.

JONAS ANDERSSON

Goa skratt i Starrkärr

Inga-Britt Karlbom tackar Leif Randers och Lennart Thor-
stensson för en lyckad eftermiddag. Även årets andra Skrat-
ta & Sjung lockade storpublik till Starrkärrs bygdegård.

Publiken skrattade hjärtligt 
åt de historier som Leif Ran-
ders levererade.


