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Tuta och kör. Vi har öppet

hela sommaren!
SKYNDA ATT VISA DIN BOSTAD OM DU GÅR I SÄLJTANKAR.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. 

Samtidigt som den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla 

som passerar skyltfönstren på bobutiken eller banken. Många av dem blir 

köpare när löven gulnar. 

Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulan-

terna är som flest. (Dessutom är det ju nu din bostad gör sig  bäst på bild.) 

Till din hjälp har vi bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi 

gärna berättar om när vi ses. Trevlig sommar!  

Väg- och järnvägs-
utbyggnaden inne-
bär stora ingrepp i 

Älvängen. Ett stort vägmot 
skall byggas på och vid det 
s k Norra Torget och bygg-
naden där bland annat Ale-
baren inryms skall rivas, 
NETTO-affären skall rivas 
och återuppbyggas med 
annan placering i samma 
område och stora nuvarande 
parkeringsytor kommer att 
tas i anspråk med mera. Den 
redan idag stundtals kaotis-
ka trafiksituationen kommer 
att bli än värre med back-
ande långtradare med släp 
bland barn, cyklister, par-
kerade bilar och shoppan-
de Alebor. Företag tving-
as flytta eller läggas ner, folk 
blir utan sina jobb.

Den mest berörde fast-
ighetsägaren Bengt Bengts-
son, som skapat större del av 
området där idag ett 70-tal 
personer har sina arbeten, 
har förgäves protesterat mot 
den dåliga planeringen. Han 
tvingades överklaga den 
nya detaljplanen (dp 9) över 
området med kravet att det 
måste skapas större, öppnare 
ytor för parkering och bättre 
tillgänglighet genom att 
även ”Platt-Johan-huset” 

rivs. Bengtssons krav och 
berättigade synpunkter har 
enbart bemötts med isande 
tystnad från såväl den poli-
tiska ledningen i Ale som 
från högsta ansvarige tjäns-
teman inom kommunen. 
Det är inte Bengtsson som 
bett att få ett motorvägsmot 
över sina affärsfastigheter, 
det är inte affärsidkarnas 
eller deras personals fel 
heller! Ändå lämnas alla helt 
i sticket! ”De företagare som 
inte ser möjligheterna med 
utbyggnaden av infrastruk-
turen ska nog göra något 
annat” säger ansvarige kom-
munalrådet Jarl Karlsson 
(s). De berörda företagen 
med personal, som alla snart 
står utan företag och jobb, 
häpnar över kommunalrå-
dets totala brist på engage-
mang.

När detaljplanen första 
gången behandlades i kom-
munfullmäktige i juni 2008 
återvisade ett helt enigt 
kommunfullmäktige detalj-
planen för ytterligare bered-
ning för att parkeringsfrågan 
skulle lösas. När detaljpla-
nen på nytt kom till kom-
munfullmäktige i augusti 
2008 utlovades och försäk-
rades både av kommundi-

rektör och kommunalrådet 
att man nu hade framme 
en lösning som alla parter 
var överens om. Med detta 
positiva besked accepterades 
och fastställdes då detalj-
planen. Senare visade sig 
påståendena om att man var 
överens med Bengtsson var 
en ren bluff som utnyttjats 
hänsynslöst av kommunled-
ningen. Det mest tragiska i 
denna prestigefyllda affär är 
att Ale kommun utan vidare 
hade kunnat tillmötesgå 
Bengtssons krav utan att det 
hade kostat Ale kommun en 
enda skattekrona! Väg/Ban-
verket hade tvingats betala 
och Älvängen hade fått ett 
nytt och bättre fungerande 
affärscentrum i norr! Inga 
företag hade tvingats lägga 
ner eller flytta och ingen 
hade mist sitt jobb!

Regeringen har nu som 
sista instans avslagit Bengts-
sons överklagan och enbart 
lyssnat på kommunledning-
ens dåliga och ihålliga argu-
ment. Av beslutet framgår 
klart att Regeringen inte satt 
sig in i sakfrågan utan till-
synes slentrianmässigt ställt 
sig på överhöghetens, kom-
munens, sida. Den enskildes 
rätt har helt negligerats av 

en regering som säger sig stå 
på den enskilde medborga-
rens och företagarens sida.

Sedan år 2003 har arbe-
tet med dp9 pågått. Under 
dessa snart sex år har 
Bengtsson vid upprepade 
tillfällen försökt komma till 
tals med ansvariga tjänste-
män på kommunen och har 
lämnat ett antal förslag till 
markanvisning för sig och 
för sina företags fortsatta 
utveckling, men inte fått 
några reella reaktioner. Själv 
har jag haft ett antal möten 
som förmedlare mellan  
kommunledningen och 
Bengtsson vars ambition, 
som ersättning för de riv-
ningshotade affärsbyggna-
derna, har varit att bygga om 
Willys-affären och bygga 
ihop den med bakomlig-
gande fastighet och på så vis 
skapa ett nytt och väl funge-
rande affärscentrum, ett nytt 
rymligt torg, till gagn för 
hela Älvängen. Man kan inte 
frigöra sig från misstanken 
att det finns andra makter 
som trycker på för att för-
hindra denna utveckling av 
Älvängen.

Å andra sidan pågår inför 
öppen ridå ett märkligt 

rosornas krig mellan den 
socialdemokratiska kom-
munledningen och den 
likaledes (s)-styrda led-
ningen för Alebyggen och 
Ale Exploatering som går 
sina egna vägar och (s)-kom-
munledningen lämnas helt 
utanför! Och av den stora 
”satsningen” på ett nytt 
stort handelsområde i norra 
Älvängen (Svenstorps-områ-
det) bidde inget! Mer än att 
samma (s)-kommunledning 
utan att kräva ett enda 
korvöre i handpeng genom 
optionsavtal låst upp områ-
det i fem år till en skojare 
med jättelika skatteskulder 
och konkurshot över sig och 
sina företag!

Man pratar vackert om 
vikten av entreprenörer, 
man till och med bjuder hit 
Oxfordprofessorer att prata 
vackert, man uppmuntrar 

skolungdom till entrepre-
nörskap, utan att ha någon 
större aning om vad man 
pratar om, men i verkligheten 
behandlas en av våra driftigaste 
entreprenörer som något katten 
släpat in. Att Ale kommun 
år efter år hamnar långt ner 
på rankinglistan, och sist i 
Göteborgsregionen, över 
företagsklimatet bland Sve-
riges kommuner är ingen 
tillfällighet.

Ales kommunledning har  
enligt mig 
skött denna 
fråga uru-
selt, oprofes-
sionellt, oen-
gagerat och 
fullständigt 
respektlöst. 

Jan A. Pressfeldt
Vice ordförande Miljö-

 och Byggnämnden

(S)veket mot Älvängen
Jan A Pressfeldt (AD) och Jarl Karlsson (S) debatterar detaljplan 9:

"Jag tar en sväng runt Bryssel om det behövs"
Men fastighetsägaren, Bengt Bengtsson, ger inte upp

ÄLVÄNGEN. Fastighets-
ägaren Bengt Bengts-
son överklagade detalj-
plan 9 till Regerings-
rätten, men förlorade.

Nu tänker han ta 
vägen via Bryssel och 
EU-domstolen.

– Hanteringen av 
ärendet är inte rättvist 
och jag kräver att alla 
står lika inför lagen, 
säger han.

Ord står mot ord. Kom-
munledningen är nöjd med 
hanteringen av detaljplan 9. 
Bengt Bengtsson tycker att 
Ale kommun har brustit i sitt 
samhällsansvar. Han saknar 
planering för hur de verk-
samheter som påverkas av 
intrånget ska lösas. Han har 
själv kommit med flera för-
slag, men har inte lyckats 
komma överens med kom-
munledningen.

– Det är ingen nyhet att 
flera företag skulle drabbas 

om detaljplan 9 antogs. Sedan 
2003 har det varit allmän kän-
nedom, men ändå har inga 
konstruktiva förslag eller po-
sitiv respons på mina idéer 
givits. Detaljplanens genom-
förande innebär nu att flera 
verksamheter tvingas lägga 
ned och många arbetstillfäl-
len försvinner. Är det sam-
hällsansvar? dundrar Bengt 
Bengtsson.

Han anser vidare att enga-
gemanget för att hitta en lös-
ning såväl praktiskt som eko-
nomiskt har från kommun-
ledningens sida varit mycket 
begränsat.

– Det har vid flera tillfäl-
len påstått att det finns en po-
sitiv dialog. Det är inte sant. 
Deras inställning har varit att 
lösa in och riva mina fastighe-
ter för att sedan låta mig fi-
nansiera en återuppbyggnad. 
När de rev båthusen i Älväng-
ens båthamn så gick det bra 
att bara bygga nya, men när 
jag kräver samma behandling 

i mitt ärende, då är svaret ett 
annat, menar Bengt Bengts-
son.

Han är mycket besviken på 
utfallet i Regeringsrätten.

– Särskilt när de påstår att 
antalet parkeringsplatser fö-
refaller bli samma även efter 
vägutbyggnaden. Visa mig 
den uträkningen. Det för-
svinner närmare 50 p-plat-
ser, men det blundar de för. 
Plötsligt gäller ingen parke-
ringsnorm.

Att ge upp kampen mot 
myndigheterna finns inte. Is-
tället planerar Bengt Bengts-
son en sväng till Bryssel.

– Vi kommer att undersö-
ka  möjligheten att få ärendet 
prövat i EU-domstolen. Jag 
kräver att likabehandlings-
principen gäller. Att sätta fö-
retagare på bar backe köper 
jag inte.

Oroliga hyresgäster klagar över brist på information
ÄLVÄNGEN. Butiksin-
nehavarna i den fast-
ighet på Norra Torget i 
Älvängen som ska rivas 
är oroliga, besvikna och 
bedrövade.

– Ingen bryr sig om 
oss och våra företag, 
konstaterar Björn

gonstans att ta vägen som det 
ser ut just nu. Istället får vi väl 
acceptera att de löser in våra 
verksamheter, men det var ju 
inte tanken. Detta var tänkt 
som vår pensionsförsäkring, 
men osäkerheten runt butiken 
har gjort den omöjlig att sälja, 
säger en besviken Börje An-

Björn Sundberg uppgivet.
Eftersom butiksinnehavar-

na sitter med långa kontrakt 
kan de inte heller inleda för-
handlingar med andra fastig-
hetsägare.

– Det är omöjligt eftersom 
jag inte vet förutsättningar-
na eller när det kan bli aktu-

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bengt Bengtssons fastighet på Norra Torget i Älvängen får snart lämna plats för ett nytt 
vägmot. Regeringsrätten ansåg att detaljplan 9 är korrekt antagen.

Faksimil Alekuriren vecka 33, 2009.


