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VG PRIMÄRVÅRD. START DEN 1 OKTOBER.
Mer information kommer i din brevlåda i mitten av augusti.

Broschyr finns att hämta på vårdcentraler och apotek.

VALET ÄR DITT!
VÄLJ VÅRDCENTRAL

OCH PÅVERKA DIN VÅRD.

1177.se/vgregion

Utbyggnaden av 
väg och järnväg är 
mycket positiv för 

Ale kommuns invånare och 
företag. Ökad attraktivitet 
ger nya invånare och nya af-
färsmöjligheter för våra fö-
retag. Byggande av väg och 
järnväg och genom våra tät-
orter är komplicerad och fö-
regås av en mycket omfat-
tande planprocess och det 
är många fastigheter, fast-
ighetsägare och hyresgäs-
ter som berörs. Äntligen har 
nu den sista stora detaljpla-
nen för Älvängen godkänts 
av regeringen genom att re-
geringen avvisat överklagan-
det. I förra veckans nummer 
av Alekuriren var fastig-
hetsägaren Bengt Bengts-
son kritisk mot kommunen 
och nu följer Jan A Press-
feldt upp det i en insändare 
med påståenden som ligger 
långt ifrån sanningen. Så här 
ligger det till.

Utbyggnaden av en tra-
fikplats i norra Älvängen är 
en viktig del av infrastruk-
turbygganden. Genom-
förandet av detaljplanen är 
viktig för Ales och Älväng-
ens framtid. Bengt Bengts-
sons fastigheter berörs och 
det har under lång tid varit 
många, många kontakter 
mellan Bengtsson och våra 
markförhandlare. Under 
processens gång har vi också 
haft en hel del kontakter 
med Bengtsson från kom-

munledningens sida. Bengts-
son presenterade våren 2008 
(efter en idé som kom från 
kommunen!) en lösning som 
kunde lösa problemen för 
Bengtsson och hans hyres-
gäster. Den detaljplan som 
han överklagade men som 
nu blivit antagen är en för-
utsättning för att byggandet 
av dessa nya affärslokaler 
skulle kunna genomföras. 
Bengtssons överklagande 
av den plan som ger honom 
nya möjligheter är mot den 
bakgrunden obegriplig. Vi 
har också förklarat oss villiga 
att sälja ytterligare mark för 
att lösa parkeringsfrågorna 
på ett mycket bra sätt.  

Det är två saker som gjort att 
markfrågorna inte är lösta. 
Den ena är att Bengtssons 
köp av en fastighet från en 
annan privat fastighetsägare 
inte slutförts. Den frågan är 
inte kommunens. Det måste 
parterna lösa sinsemellan 
och det är Bengtssons namn-
teckning som saknas.

Den andra frågan är exakt 
vilka av Bengtssons bygg-
nader som ska lösas in och 
till vilket värde. Fortfarande 
i augusti 2009 har inte 
Bengtsson lämnat värde-
ringsunderlag i form av 
bland annat gällande hyres-
kontrakt till våra förhandlare 
trots ett mycket stort antal 
påstötningar. Bengtsson har 

också ett flertal gånger bytt 
juridiskt ombud vilket har 
inneburit omstart i diskus-
sionerna. Dina inhopp Jan 
A Pressfeldt har heller inte 
fört dialogen framåt. När 
nu detaljplanen är slutligt 
godkänd vet vi att inlösen 
kommer att ske av de fast-
igheter/byggnader som är 
berörda. Det är formellt 
kommunen som gör inlösen 
men vi får sedan ersättning 
av staten enligt de principer 
som gäller i detta och i alla 
andra infrastrukturprojekt 
i Sverige. Det är inte sant 
som du skriver att vi skulle 
kunna tvinga Väg/banverket 
att betala det belopp en fast-
ighetsägare önskar. Lagstift-
ningens principer gäller för 
alla. Någon särbehandling 
av Bengtsson kommer inte 
att ske och Jan A Pressfeldt 
kan väl ändå inte mena att 
det är Ales skattebetalare 
som av någon anledning ska 
betala i detta fall?  

Förhandlingar sker mellan 
kommunen och fastig-
hetsägaren. Ale kommun 
förhandlar inte med hyres-
gästerna över huvudet på 
fastighetsägaren Bengtsson. 
Fastighetens ägare har ett 
stort ansvar för sina hyres-
gäster och våra förhandlare 
har inte ens fått tillgång 
till de hyreskontrakt som 
gäller så att de t ex kan se 
vilka kontraktslängder som 

gäller. Det är nu verkligen 
dags att Bengtsson kommer 
till förhandlingsbordet på 
ett seriöst sätt och lägger 
alla kort på bordet. Vi kan 
slutföra förhandlingen när 
som helst och det har vi 
varit beredda att göra sedan 
länge. Kommunen har ingen 
som helst prestige i detta. 
Vi har genom detaljplanen 
och den ytterligare mark vi 
är beredda att sälja skapat 
förutsättningarna men det 

är inte Ale kommun som 
bygger. Bengtsson har sagt 
sig vara beredd att bygga 
om och nytt för de företag 
som berörs av inlösen. Gör 
det! Bengtsson och hyres-
gästerna har alla möjligheter 
att skapa något nytt som 
utvecklar både företagen och 
Älvängen.

Till sist Jan A Pressfeldt: Jag 
är mycket mån om företags-
klimatet och lägger mycket 

tid på företagarkontakter. 
Du ägnar dig åt att baktala 
kommunen och åt att sprida 
lögner. 
Ditt age-
rande 
främjar på 
inget sätt 
företagskli-
matet i vår 
kommun.

Jarl Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Älvängen har möjligheterna!


