
ALE. Överklaganden 
stoppar nu två viktiga 
etapper i väg- och järn-
vägsutbyggnaden.

Detaljplan 9 över 
Älvängen och järn-
vägsplanen för etappen 
Hede-Älvängen har 
fastighetsägare bett 
regeringen att granska.

Hur mycket detta 
kommer att försena 
utbyggnaden går inte 
att överskåda idag.

Detaljplan 9 omfattar väg- 
och järnväg förbi Älvängen 
centrum. Bengt Bengtsson 
är ägare till ett antal fastighe-
ter på norra torget i Älväng-
en och överklagade Ale kom-
munfullmäktiges fastställ-
da detaljplan till Länsrätten. 
Strax före jul kungjordes att 
Länsrätten avvisade överkla-
gandet och gav därmed kom-
munen rätt. Bara några dagar 
senare lämnades ett nytt över-
klagande in – denna gång till 

regeringen.
– Hur man än vänder och 

vrider på lagen anser jag och 
min advokat att vi har rätt. 
Att Länsrätten går på kom-
munens linje är inget ovan-
ligt. Det har jag varit med om 
förut. Det viktigaste är att vi 
har rätt i sak, säger Bengt 
Bengtsson.

Tvisten
Tvisten gäller i korthet på 
vilket sätt Bengtsson kom-
penseras för förlorade parke-
ringsplatser. Det finns enligt 
beslut i kommunfullmäkti-
ge en parkeringsnorm som 
ska gälla för affärsfastigheter 
och enligt Bengtsson följer 
inte detaljplan 9 dessa rikt-
linjer. Affärshuset med bland 
annat Team Sportia i för-
svinner helt och den kvarva-
rande fastigheten där Willys 
finns får inte önskvärt med 
parkeringsutrymme.  Läns-
rätten och Ale kommun är 
av en annan uppfattning och 
menar att parkeringsnormen 
inte är juridiskt bindande 
utan en riktlinje. Överklagan-
det är ett stort bekymmer för 
BanaVäg i Väst. Det kan ta 
upp till ett år innan regering-
en handlägger ärendet, vilket 
är förödande för byggnatio-
nen som planerades starta till 
påsk 2009.

– Det pågår reella förhand-
lingar med Bengt Bengtsson 

när det gäller fastighetsinlö-
sen och vår förhoppning är att 
komma överens med honom. 
I sådana fall hoppas vi att det 
kan medföra ett återtagande 
av överklagandet, säger kom-
mundirektör, Stig Fredriks-
son.

Bengt Bengtsson är av  
annan uppfattning.

Grundidén
– Det pågår vissa samtal ut-
ifrån att försöka bereda ny 
plats åt de verksamheter som 
drabbas av vägutbyggnaden. 
Grundidén är att Älvängens 
Industri och Utveckling, ti-
digare Samhall, flyttar till 
nya lokaler på Skanskatom-
ten vid Frälsegårdsvägen. 
Mina återstående fastigheter 
med Willys, Platt-Johan och 

Tvättmäster byggs samman 
med Samhallshuset. Den här 
idén väcktes egentligen redan 
2004 och nu hastar det. En 
tung aktör är intresserad av 
att etablera och därför hoppas 
jag att alla parter vill få det 
här att klaffa, säger Bengt 
Bengtsson.

Att han på något sätt skulle 
ge upp kampen eller bara låta 
fastigheterna lösas in för att 
få lite vila på äldre dagar är 
inte aktuellt.

– Det enda som kan få 
mig att ta tillbaka mitt över-
klagande är att jag behand-
las enligt samma princip som 
Älvängens Båtklubb. Den 
internrevision som gjordes 
visade att det var rätt tillvä-
gagångssätt och då utgår jag 
från att även mina affärs-

fastigheter som sysselsätter 
många människor ska hante-
ras på samma sätt när Vägver-
ket drar fram. Det som rivs 
ska byggas upp.

Låsta positioner
Positionerna är låsta, men 
kommunledningen anser inte 
att de har gjort något fel.

– Vi har gjort allt vi kan 
för att komma fram i ären-
det. Att fastighetsvärdering 
har dragit ut på tiden beror på 
att vi fortfarande inte har fått 
alla handlingar som behövs. 
Vi har från kommunens sida 
försökt medverka till en lös-
ning, men tyvärr har vi inte 
nått fram, säger Stig Fre-
driksson.

Järnvägsplanen för etap-
pen Hede-Älvängen överkla-
gades i december till reger-
ingen. Bakom överklagandet 
står Tore och Carl-Hugo 
Hamnegård. De äger jord-
bruksfastigheten Hamnen 
1:1. Deras mål är att även 
fortsättningsvis kunna driva 
ett rationellt, långsiktigt 
jordbruk där hästverksamhet 
är en betydande del. Föresla-
gen järnvägsplan klyver fast-
igheten och därmed riskeras 
förutsättningarna att försäm-
ras för jordbruket.

Kräver undergång
– Vi kräver dels en undergång 
under järnvägen för drivning 
av till exempel mjölkkor 
dels att en bro över Grönån 
byggs så att annan betesmark 
på fastigheten kan göras till-
gänglig som kompensation 
för vad den nya järnvägen 
tar i anspråk. Vi är beredda 
att återkalla vårt överklagan-
de om Banverket är berett att 
förhandla om våra krav, säger 
Carl-Hugo Hamnegård.

Enligt honom står hela 
verksamheten på spel på 
grund av järnvägsplanen, 
såväl ekonomi som arbets-
tillfällen är hotade.

– Godkänner regering-
en planen sätts vi i konkurs 
och det blir inte billigt för 
samhället, säger Carl-Hugo 
Hamnegård.

Tre till sex månader väntas 
handläggningen av järnvägs-
planen ta innan besked kan 
lämnas.

Båda överklagandena på-
verkar nu tidsplanen för 
BanaVäg i Väst – och därmed 
även budgeten.
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 Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.
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Dubbelspårets utbyggnad norr om Älvängen tappar fart. Sträckan Hede-Älvängen är över-
klagad.   Foto Kasper Dudzik

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-975 00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller v 3.

35:-/st

Semlor
med butiksvispad grädde

30:-
Jmf pris 15:-/st

Grillad kyckling

Kronfågeln • ca 1 kg

2-pack 25:-
 800g • Kurt Carlsson chark • Jmf pris 31:25/kg

Falukorv
i ring

/st

Överklaganden hotar väg- och järnvägsutbyggnadenoch järnvägsutbyggnaden
–Detaljplan 9 och järnvägsplanen Älvängen - Hede på regeringens bord - Hede på regeringens bord


