
OSBACKEN. Ewa Ljungs 
vackra hus på bergs-
klacken kom för nära 
den nya järnvägen.

Huset löstes in, men 
tomten med fruktträd, 
blåsippor, stora bokar 
och fin svamp behöll 
hon.

Trodde hon.

– Jag trodde inte mina ögon 
när jag kom hit och såg hur 
de grusat en väg, anlagt en 
parkering och sågat ner flera 
av mina favoritträd på min 
tomt. Allt har skett utan ett 
samtal till mig, berättar en 
bestört Ewa Ljung.

Historien började när 
hennes hus måste lösas in för 
att möjliggöra utbyggnaden 
av dubbelspåret. Det skedde 
i september förra året, men 
Ewa fick lov att bo kvar tills 
hon i slutet av förra året hit-
tade ett nytt boende i Älväng-
en. I inlösen av huset ingick 
även mark längs järnvägen. 
Större delen av tomten valde 
hon alltså att behålla.

– Jag drömmer om att 
kunna  flytta tillbaka och 
bygga ett nytt hus med utsikt 
över älven, berättar Ewa.

Ett annat skäl till att hon 
behöll den stora tomten var 
hennes kärlek till naturen.

– Jag älskar mina frukt-
träd, blommor, buskar och 

inte minst mina bokar, säger 
hon.

Mer eller mindre chock-
ad upptäckte Ewa vid ett 
återbesök till tomten att inte 
bara huset tagits i besittning. 
PEAB som är entreprenör för 
sträckan Nol-Älvängen hade 
förlagt sitt platskontor vid 
Ewas hus och tagit en del av 
tomten i anspråk. En grusad 
väg hade gjorts tillräckligt 

bred för att fungera som par-
keringsplats.

– Ja, här växer inga blå-
sippor mer, suckar en besvi-
ken Ewa.

Lokaltidningen talade med 
PEAB och BanaVäg i väst i 
förra veckan.

Vad hände? Ni skulle 
ju bara riva huset och låta 
tomten vara?

– Det är ett antal stora miss-

tag begångna. Det är bara att 
erkänna, men vi har försökt 
prata med Ewa om detta. Vi 
kommer självklart att åter-
ställa tomten och kompense-
ra henne för skadorna, säger 
PEAB:s platschef, Henrik 
Gerber och fortsätter:

– Vi fick klartecken att an-
vända huset som platskontor 
innan vi river det och enligt 
den karta som jag har ingår 

också ett arbetsområde runt 
huset. Nu visar det sig att så 
inte var fallet. Banverket hade 
bara löst in själva huset.

På BanaVäg i Väst är man 
också förtvivlad över det som 
har skett på Osbacken.

– Det finns inget uppsåt 
bakom det här. En olycklig 
omständighet är att jag blev 
sjukskriven i mars, då PEAB 
inledde arbetet. I min sinne-

värld hade vi inte tänkt gå 
över Ewas tomt, utan anläg-
ga en ny väg nedanför huset. 
När jag kom tillbaka i augus-
ti såg jag vad som skett och 
nu får vi försöka göra det 
bästa av saken, säger Björn 
Bjurklint, projektledare för 
sträckan Nol-Älvängen.

Det fanns med andra ord 
skäl till varför den ena inte 
visste vad den andre gjorde. 
Nu gäller det att ta reda på 
vad som är gjort. Hur många 
träd är kapade? Hur stor 
skada kommer tomten att ta? 
Hur stor skada har Ewa Ljung 
tagit av att se sin drömträd-
gård grusas?

Så länge ingen försöker 
smita från sitt ansvar finns det 
skäl att tro på en lösning.
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Ewa Ljungs trädgård grusad och skövlad

Av tomten blev det väg och 
parkering för PEAB:s plats-
kontor.

– Men BanaVäg i väst och PEAB har erkänt sina misstag –nu väntar kompensation

OSBACKEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ewa Ljung är besviken och kräver ersättning för skadorna på tomten samt att den återställs.

Vill du bo bra och ha pengar över till annat?
Nu har du chansen att bo klokt i ett trivsamt kvarter i 
Ullstorp Uppegård. 

Lägenheterna är mellan 52 och 81 kvadratme-
ter stora, det finns tvåor, treor och fyror. Alla har 
balkong eller altan, och utanför en grönskande 
trädgård med gräsmattor, grusgångar och äppel-
träd. Perfekt för dig som uppskattar ljus, rymd och 
villakänsla.

Säljstart söndagen den 19 oktober
Vill du passa på att göra ditt livs kanske klokaste 
bostadsaffär? Kom då till IKEA i Bäckebol söndagen 
19 oktober kl 10–13.

Mest boende för minst pengar
En tvåa i Ullstorp kan bli din för endast 5.365 kr/mån.
Tvåa på övre våningen...................................... 646.000 kr
Kontantinsats (15 %) ............................................. 96.900 kr
Lån (85 %)............................................................ 549.100 kr
Ränta (egna lån) efter skatteavdrag per månad.......1.765 kr 
Månadsavgift (värme, vatten)per månad ........... 3.600 kr 
Amortering per månad.................................................... 0 kr  
Boendekostnad per månad* ................5.365 kr
* Kalkylen baserar sig på ränteläget 19/8 2008 och att lånet har en 
bindningstid på två år. Mån avgift baserar sig på bostadsrättsföreningens 
lån. Hushållsel tillkommer. 

Titta in på www.boklok.se och låt dig inspireras!

Nu säljer vi 32 kloka lägenheter i Kungälv!

Säljstart
19 oktober
På IKEA i Bäckebol


