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NOL. Fastighetsägaren 
Ewa Ljung stämmer 
Banverket på 4,4 miljo-
ner kronor.

Skälet en förstörd 
och ockuperad trädgård 
vid Osbacken i Nol.

– Vi har försökt 
komma överens, men 
kraven som ställs är 
helt orimliga, säger Bo 
Larsson, övergripande 
projektledare för Bana-
Väg i Väst.

1 november 2007 lämnade 
Ewa Ljung sitt boende på 
Osbacken i Nol. Den nya 
järnvägssträckningen omöj-
liggjorde att bo kvar. Bana-
Väg i Väst löste in huset 
och 2855 kvm av Ewas tomt 
som totalt är på knappt 20 
000 kvm. Hon fick således 
behålla drygt 17 000 kvm av 
marken och har där planerat 
att bygga ett nytt hus på lite 
längre avstånd från järnvä-
gen. När Ewa fyra månader 
efter flytten besökte området 
upptäckte hon att huset inte 
var rivit, utan istället tjänst-
gjorde som platskontor för 
PEAB. Entreprenören hade 
dessutom anlagt en parke-
ringsplats och placerat ut 
arbetsbodar på mark som inte 
var inlöst. Det hade medfört 
att delar av den unika träd-
gården förstörts. På tomten 
fanns bland annat en boklund 
med mer än hundraåriga träd, 
gamla ekar, en fruktträdgård 
samt blommor och buskar av 
alla de slag.

– Det blir aldrig mer sig 
likt. Med tanke på allt de 
har tillfört marken, sten och 
makadam, blir det omöjligt 
att återställa trädgården i sin 
helhet, säger Ewa Ljung.

För att beräkna värdet av 
skadorna kallades en träd-
gårdsexpert in. Värderingen 

stannade vid knappt 4 miljo-
ner kronor.

– I februari erbjöds jag 
250 000 kronor för intrånget 
och skadegörelsen. Senare 
justerades beloppet till 400 
000 kronor. Det är sjukt och 
saknar all relevans, berättar 
Ewa Ljung.

Lämnat rimligt bud
Bo Larsson på BanaVäg i 
Väst bekräftar beloppen.

– Vi har gjort en värdering 
av skadorna och tycker att vi 
har lämnat ett rimligt bud, 
säger han.

Hur kan det skilja fyra 
miljoner kronor på era vär-
deringar?

– Det vet jag inte. Vi har 
helt klart en annan syn på 
värderingen av skadorna. 
Jag tycker dessutom att det 
är orimligt att begära skade-
stånd på 4,4 Mkr för en fast-
ighet som totalt har värderats 
till 1,8 Mkr. Det faller på sin 
egen orimlighet, menar Bo 
Larsson.

Att konflikten har upp-
stått, det vill säga att PEAB 
har gjort intrång på mark 

som tillhör Ewa Ljung, för-
klaras som ett misstag.

– Jag tar det fulla ansva-
ret för det som har skett och 
vi har hela tiden sagt att vi 
kommer att göra rätt för oss, 
men det får finnas rim och 
reson.

I dagarna har PEAB gett 
sig av från fastigheten. Ewa 
Ljung har via sin advokat 
hotat med att avhysa entre-
prenören från tomten. Efter-
som vägen som går till huset 
– PEAB:s platskontor – går 
över Ewa Ljungs mark blev 
det extra bekymmersamt när 
konflikten inte har gått att 
lösa. Istället är PEAB nu pla-
cerat i Alafors.

– Fogden kommer att 
flytta det som eventuellt 
finns kvar på min mark, säger 
Ewa Ljung bestämt.

Att skadeståndsbelop-
pet har passerat 4 Mkr kan 
delvis förklaras med att 
eventuell skatt inkluderats. 
Värderingen av växter, träd 
och allmän skadegörelse har 
gångrats med 30%.

– Det är på inrådan från 
Skattemyndigheten som har 
förklarat att ett eventuellt 
skadestånd från BanaVäg 
i Väst beskattas med 30%. 
Det vore oskäligt att jag ska 
stå för den kostnaden, menar 
Ewa Ljung.

Flytta från fastigheten
BanaVäg i Väst har till 
Kronofogdemyndigheten 
bestridit det yrkade beloppet 
och har förklarat att PEAB 
kommer att flytta från fast-
igheten. De har också inlett 
ett återställande av marken, 
men på Ewa Ljungs begä-
ran avslutades denna då hon 
krävde att det skulle ske på 
ett mer professionellt sätt.

Processen lär med stor 
sannolikhet sluta i Alingsås 
Tingsrätt. När BanaVäg i 
Väst löste in huset för 2,1 
Mkr på en fastighet som 
totalt värderats till 1,8 Mkr 
ansåg man att ersättningen 
var generös. Att betala ut 
ytterligare 4,4 Mkr samtidigt 
som Ewa Ljung får behålla 
85% av marken lär inte vara 
en linje som det statliga verket 
frivilligt kommer att gå.

– Ewa Ljungs unika trädgård går inte att återställa
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Bo Larsson, övergripande projektledare för BanaVäg i Väst, 
är villig att betala ett skadestånd men det får finnas rim och 
reson. Det saknas enligt honom i Ewa Ljungs stämning.

OSBACKEN. Ewa Ljungs 
vackra hus på bergs-
klacken kom för nära 
den nya järnvägen.

Huset löstes in, men 
tomten med fruktträd, 
blåsippor, stora bokar 
och fin svamp behöll 
hon.

Trodde hon.

– Jag trodde inte mina ögon 
när jag kom hit och såg hur 
de grusat en väg, anlagt en 
parkering och sågat ner flera 
av mina favoritträd på min 
tomt. Allt har skett utan ett 
samtal till mig, berättar en 
bestört Ewa Ljung.

Historien började när 
hennes hus måste lösas in för 
att möjliggöra utbyggnaden 
av dubbelspåret. Det skedde 
i september förra året, men 
Ewa fick lov att bo kvar tills 
hon i slutet av förra året hit-
tade ett nytt boende i Älväng-
en. I inlösen av huset ingick 
även mark längs järnvägen. 
Större delen av tomten valde 
hon alltså att behålla.

– Jag drömmer om att 
kunna  flytta tillbaka och 
bygga ett nytt hus med utsikt 
över älven, berättar Ewa.

Ett annat skäl till att hon 
behöll den stora tomten var 
hennes kärlek till naturen.

– Jag älskar mina frukt-
träd, blommor, buskar och 

inte minst mina bokar, säger 
hon.

Mer eller mindre chock-
ad upptäckte Ewa vid ett 
återbesök till tomten att inte 
bara huset tagits i besittning. 
PEAB som är entreprenör för 
sträckan Nol-Älvängen hade 
förlagt sitt platskontor vid 
Ewas hus och tagit en del av 
tomten i anspråk. En grusad 
väg hade gjorts tillräckligt 

bred för att fungera som par-
keringsplats.

– Ja, här växer inga blå-
sippor mer, suckar en besvi-
ken Ewa.

Lokaltidningen talade med 
PEAB och BanaVäg i väst i 
förra veckan.

Vad hände? Ni skulle 
ju bara riva huset och låta 
tomten vara?

– Det är ett antal stora miss-

tag begångna. Det är bara att 
erkänna, men vi har försökt 
prata med Ewa om detta. Vi 
kommer självklart att åter-
ställa tomten och kompense-
ra henne för skadorna, säger 
PEAB:s platschef, Henrik
Gerber och fortsätter:

– Vi fick klartecken att an-
vända huset som platskontor 
innan vi river det och enligt 
den karta som jag har ingår 

också ett arbetsområde runt 
huset. Nu visar det sig att så 
inte var fallet. Banverket hade 
bara löst in själva huset.

På BanaVäg i Väst är man 
också förtvivlad över det som 
har skett på Osbacken.

– Det finns inget uppsåt 
bakom det här. En olycklig 
omständighet är att jag blev 
sjukskriven i mars, då PEAB 
inledde arbetet. I min sinne-

värld hade vi inte tänkt gå 
över Ewas tomt, utan anläg-
ga en ny väg nedanför huset. 
När jag kom tillbaka i augus-
ti såg jag vad som skett och 
nu får vi försöka göra det 
bästa av saken, säger Björn
Bjurklint, projektledare för 
sträckan Nol-Älvängen.

Det fanns med andra ord 
skäl till varför den ena inte 
visste vad den andre gjorde. 
Nu gäller det att ta reda på 
vad som är gjort. Hur många 
träd är kapade? Hur stor 
skada kommer tomten att ta? 
Hur stor skada har Ewa Ljung 
tagit av att se sin drömträd-
gård grusas?

Så länge ingen försöker 
smita från sitt ansvar finns det 
skäl att tro på en lösning.

Ewa Ljungs trädgård grusad och skövlad

Av tomten blev det väg och 
parkering för PEAB:s plats-
kontor.

– Men BanaVäg i väst och PEAB har erkänt sina misstag –nu väntar kompensation
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Ewa Ljung är besviken och kräver ersättning för skadorna på tomten samt att den återställs.

Faksimil Alekuriren vecka 42, 2008. För ett år sedan rap-
porterade lokaltidningen första gången från den uppdagade 
konflikten vid Osbacken.

www.svenskfast.se/ale

NÖDINGE
5 ROK, 78 + 78 KVM

På högt läge med fantastisk utsikt över Göta älv och granne med naturen, nära
till Ale torg, kommunikation och skolor men ändå för sig själv, finner ni denna
mysiga välvårdade villa. Härligt uterum med braskamin, garage och hobbyrum

i källaren. Låga drifftskostnader. Stor tomt med flera möjligheter.

PRIS 1 595 000 kr/bud.
VISAS Sö 25/10. Ring för tidsbokning. Södra Trolleviksvägen 1.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03, 0708-72 18 99.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 71020 till 71122

BOHUS
4 ROK, 90 + 50 KVM

Välsköt villa i Bohus. Perfekt pendelavstånd till Gbg. E45 och järnväg under
utbyggnad, med bl.a. pendelstation på promenadavstånd.

Vardagsrum, rymligt kök och 3 sovrum. Källare med hobbyrum, förvaring och
tvättstuga. Fristående garage. Snygg trädgård, 602 kvm, med flera uteplatser,

inbyggt uterum samt pool.

PRIS 1 675 000 kr/bud.
VISAS To 22/10. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 191.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 91 38,070-5941026.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 71157 till 71122

V
A
R
U
D
E
K
L
A
R
E
R
A
T

Stämmer BanaVäg i Väst på 4,4 Mkri Väst på 4,4 Mkr

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n


