
ÄLVÄNGEN. Ale 
kommun krävs på två 
kvartalshyror för en 
förrådslokal på Carl-
marksområdet i 
Älvängen.

Detta trots att loka-
len sades upp och flyt-
tades ur enligt avtal.

Fastighetsägaren 
bekräftade aldrig upp-
sägningen och var 
under lång tid okon-
taktbar.

Utbildnings- och kultur-
förvaltningen hyrde 1999 
ett förråd på Carlmarksom-
rådet, vid Repslagarmuse-
et, i Älvängen. Då stod Ale-
byggen som fastighetsägare, 
men Hawk Properties Ltd 
som representeras av advo-
kat Lars-Erik Olsson i Gö-
teborg, tog senare över bygg-
naderna. Den 29 mars förra 
året sade Ale kommun upp 
avtalet för avflyttning ett år 
senare (31 mars 2008). Upp-
sägningen bekräftades aldrig 
av. För att vara på den säkra 
sidan skickade Ale kommun 
en ny uppsägning i juni 2007 
via rekommenderat brev 
med mottagningsbevis. Ad-
vokaten löste aldrig ut detta 
brev. Kommunjurist Eva-
Marie Ekman fick till sist 
kontakt med advokat Olsson 
och skickade dessutom en 
tredje uppsägning. Inte heller 
denna bekräftades.

I mars i år städades loka-
len ur och Ale kommun låste 
dörren. Eva-Marie Ekman 
försökte förgäves nå advo-
kat Olsson för att återlämna 
nycklar samt genomföra en 
avflyttningsbesiktning.

Den 18 september kon-
taktades kommunen av ett 

ombud för advokat Olsson. 
Nycklarna överlämnades 
mot kvittens. En dryg månad 
senare skickar advokaten ett 
brev till Ale kommun där han 
”förutsätter att betalning av 
oreglerade hyror sker”. Han 
anser vidare att han först 
efter ”idogt arbete” har åter-
fått nyckeln i september och 
att Ale kommun därför ska 
betala hyra för tiden fram till 
dess.

Många turer
– Det har varit många un-
derliga turer i det här ären-
det, men vi har inte för avsikt 
att betala dessa hyror. Ale 
kommun har agerat helt kor-
rekt. Problemet har varit att 
advokaten som företräder 
den brittiska fastighetsägar-
gen inte har gått att nå, be-
rättar Eva-Marie Ekman.

Kan ni trots allt bli be-
talningsskyldiga?

– Nej, det tror jag inte. 
Vi gjorde allt som stod i vår 
makt för att komma i kontakt 
och  överlämna nyckeln i tid. 
Vi har haft mängder av kon-
takter med hans sekretera-
re, men bara en gång har vi 
fått tala med honom i telefon, 
säger Eva-Marie Ekman.

Hur kommenterar han 
att han är så svår att nå och 
att ert rekommenderade 
brev aldrig löstes ut?

– Han ger inga bra förkla-
ringar, utan skyller på lite av 
varje. Bland annat att han inte 
alltid har tid att gå till posten 
och att sommarledigheten 
hindrade honom.
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Utförsäljning av demospisar!

T.o.m. 30/11

Belöning!

Willys-fastigheten i Älvängen har 
utsatts för klotter. Ägaren Mitt 
i Ale Ab utfäster belöning för 

uppgifter om förövarna.
Telefon 0705-491034. Bengt.

Sekretess utlovas.

Tvinnerigränd kallas en del av Carlmarksområdet där Ale kommun hyrt förrådslokal under ett antal år. I mars gick avtalet 
ut, men trots flera skriftliga uppsägningar hävdar fastighetsägrens representant att Ale kommun ska betala ytterligare två 
kvartalshyror.

– Trots att avtalet sades upp i god tid
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Öppet hus
Lör 29 nov 08 11.00-14.00
Lör 17 jan 09  11.00-14.00
www.goteborg.se/mtg

Tinnitusjouren
www.hrf.se �� Hörselskadades Riksförbund

Om det tjuter i öronen. Om du har frågor. Om du behöver någon att tala med.

Ring gratis på tel 0200-22 11 00, vardagar kl 19-22.


