
ÄLVÄNGEN. Strax efter 
klockan ett klev miljö-
inspektörerna in och 
stängde vägkrogen.

Skälet, restaurangä-
garen saknade till-
stånd.

Nästa dag är det 
öppet igen efter rekom-
mendation av Miljö- 
och byggnämndens 
vice ordförande Jan A 
Pressfeldt som sam-
tidigt kräver inspek-
törens omedelbara 
avsked. 

Lunch- och frukostrestau-
rangen Ale (fd Alebaren) i 
Älvängen bytte nyligen ar-
rendator på grund av att 
den tidigare av personliga 
skäl fick hoppa av. Eva och 
Tomas Pettersson driver 
numera restaurangen, något 
de bland annat också har gjort 
i Björlanda.

Vad de däremot inte kände 
till var att tillstånden för att 
hantera livsmedel sedan ja-
nuari 2006 är personliga och 
inte kopplade till lokalen. 
Vid ett ägarbyte krävs således 
alltid en ny handläggning och 
ett nytt godkännande av lo-
kalen. Paret Pettersson hade 
bara via ett telefonsamtal till 
Ale kommun försäkrat sig om 
att det inte fanns några an-
märkningar på lokalen. Ef-
tersom de inte frågade om 

tillstånd gavs heller ingen in-
formation om detta.

I torsdags vid lunchtid 
inkom en anmälan om dålig 
mat på vägkrogen. Miljöin-
spektör, Karin Svenning, 
upptäcte att det gällde en 
verksamhet som sedan ok-
tober saknade tillstånd. Det 
återkallades nämligen när ti-
digare arrendatorn stängde 
restaurangen.

– Vi tog då beslut om att 
åka dit. Vi väntade till efter 
rusning för att undvika kaos. 
Allt gick lugnt till och Eva 
Pettersson förstod varför vi 
var där. Någon gäst brusade 
upp och vi påpekade då att 
det  enligt miljölagstiftning-
en är olagligt att bedriva livs-
medelsverksamhet utan god-
kännande från kommunen. 
Den ansvarige är skyldig att 
känna till vilka tillstånd som 
krävs. Jag upplevde inte att si-
tuationen var varken hotfull 
eller otrevlig, säger Karin 
Svenning.

Andra vittnen till händel-
sen ger en annan bild.

Märkligt agerande
– Ett mycket märkligt och 
otrevligt agerande. Klum-
pigt och obegriplilgt. De 
visade ingen som helst sam-
arbetsvilja, utan de behand-
lade restaurangägaren som 
kriminell och tvingade stället 
att stänga omedelbart. Lite 

väl grovt att hota med polis, 
säger Torsten Håkansson, 
ett av många vittnen.

Händelsen fick till följd att 
Miljö- och byggnämndens 
vice ordförande Jan A Press-
feldt i en skrivelse krävde in-
spektörens avsked alternativt 
omplacering.

– Jag anser att ett grovt 
tjänstefel är begånget. Jag 
kan inte se att det skulle vara 
legalt att stänga en restaurang 
med omedelbar verkan bara 
för att det saknas tillstånd där 
det tidigare har funnits. Hon 

har misskött sin myndighets-
utövning.

När lokaltidningen besö-
ker vägkrogen på måndagen 
är det öppet igen.

Med vilka tillstånd?
– Vi har rekommende-

rats att hålla öppet av Press-
feldt och miljöinspektörerna 
borde väl ha varit här igen om 
de ansåg att det var nödvän-
digt att behålla restaurang-
en stängd, säger Eva Petters-
son.

Enhetschef, Laila Ekman, 
blir bestört när hon får beske-

det om att restaurangen har 
öppet.

– Det är en allvarlig lag-
överträdelse. Vi har informe-
rat om vad som gäller och att 
vi ska skynda på tillstånds-
givningen, men först måste 
vi få in alla handlingar. Just 
nu väntar vi på en ritning. Nu 
kan de i alla fall inte skylla på 
att de inte känner till lagen. 
Det här kan leda till åtal.

Jan A Pressfeldt som har 
rekommenderat krögarna att 
hålla öppet säger:

– Jag skrev till förvaltning-

en på torsdagskvällen och 
krävde att de lämnade åt-
minstone ett informellt för-
handsbesked. Det hade varit 
mer klädsamt att ge dem 14 
dagar att komplettera hand-
lingarna på istället för att 
stänga krogen rakt av. Så här 
behandlar man inte företaga-
re. Det måste finnas flexibi-
litet. Paragrafryttare behöver 
vi inte ha i Ale kommun.
Fotnot: På måndagen stängde miljöför-
valtningen återigen restaurangen.
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Inspektörerna stängde lunchrestaurangen

Öppnade igen nästa dag – utan tillstånd

Restaurang-
en stäng-
des av miljö-
inspektörer-
na på tors-
dagen, men 
redan på fre-
dagen var det 
öppet igen. 
Dock utan 
tillstånd.


