
2010  |   vecka 7  |   nummer 6  |   alekuriren 3

KAKEL • ALTANERKAKEL • ALTANER
PARKETTPARKETT

PLATTSÄTTNING
Ring: 0738 76 01 57Ring: 0738 76 01 57

0700 70 57 200700 70 57 20

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

BOHUS. Det blir AF Bygg 
från Göteborg som får upp-
draget att förverkliga 
Bohushallen.

Den nya inomhusarenan 
ska stå färdig våren 2011.

Budgeten ser ut att hålla 
sig på drygt 40 miljoner 
kronor.

Ett intensivt arbete med förbere-
delserna runt idrtottshallen i Bohus 
närmar sig sitt slut. Upphandling-
en för själva bygget är avklarad och 
vanns av AF Bygg, ett dotterbolag 
till en stor norsk byggkoncern. Pris-
lappen för Bohushallen stannade på 
34,4 Mkr (exkl moms).

–Sedan tillkommer markarbe-
te, garage för drabbade hyresgäs-
ter hos Alebyggen, utrustning till 
hallen och övriga projekterings-
kostnader, säger Javad Taeyfi, fast-
ighetsingenjör i Ale kommun som 
snart kan pusta ut.

– Fast inte riktigt än. Upphand-
lingen kan överklagas i tre veckor 
och vi har även ute detaljplanen för 
synpunkter från allmänheten. Det 
kan fortfarande komma överklagan-
den som fördröjer projektet, men 
det hoppas vi självklart inte.

Bohushallen har slukat mycket 
tid, resurser och energi den senas-
te tiden.

– Vi har jobbat parallellt med de-
taljplan, upphandling och projek-
tering, men nu är vi snart i hamn. 
Det känns väldigt tillfredsställande, 
medger Javad Taeyfi.

Formellt bör allt vara klart i 
början på mars. Sedan behöver 
entreprenören ungefär en mänad 
för att upprätta byggledning och 
komma på plats.

- Det gör att vi planerar för ett 
första spadtag i början av april, in-
formerar Javad Taeyfi.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Bohushallen är upphandlad och kommer att byggas för 34,4 Mkr. Till detta tillkommer markarbeten, garage 
till Alebyggen, utrustning av själva hallen och övriga projekteringskostnader. Totalt kommer investeringen att 
hamna på dryga 40 Mkr.

Byggstart för Bohushallen i april

ALE. Monopolen för-
svinner ett efter ett.

Idag kan du köpa 
medicin på Statoil, men 
det är svårare att få 
välja vem som ska sota 
skorstenen.

Fast helt omöjligt att 
byta sotarmästare är 
det inte – och du kan 
faktiskt bli det själv!

Sotningsverksamheten be-
skrivs som en sista kvarleva 
av skråväsendet som upphäv-
des i Sverige 1846. Systemet 
byggde på att yrkesutövar-
na inom olika hantverk an-
slöts i föreningar, skrån, med 
särskilda privilegier som ex-
empelvis monopol på sitt 
arbete. 

Det är i princpip avskaf-
fat i modern tid, men sotar-
mästarna har klarat sig ganska 
bra från att utsättas för kon-
kurrens.

Långa avtal
– Tidigare skrevs avtal som 
löpte till dess att sotarmäs-
taren gick i pension. Han 
fick en form av monopol att 
utöva sin verksamhet i ett be-
stämt område. Ale kommun 
tecknade 1990 avtal med Ale 
Sotningsdistrikt och Göran 
Björk. Det löper till den dag 
han fyller 67 år, bekräftar för-
valtningschef för bygg- och 

miljö, Ann-Britt Svedberg.
Ale kommun är inte ensam 

om att sitta i långa avtal med 
sotarmästarna, men kommun 
efter kommun avreglar dessa 
när de löper ut. 

På sätt och vis finns är sys-
temskiftet redan inlett. Idag 
kan alla som vill lära sig att 
sota själva och efter fullgjord 
utbildning ta ansvar för egen 
sotning. Det finns också möj-
lighet att ansöka om dispens 
hos kommunen om att få sot-
ningen utförd av annan behö-
rig.

Behandlas av nämnden
– Det behandlas av nämn-
den och vi har några dispen-
ser i Ale. Troligtvis blir det 
dyrare, eftersom det är kost-
samt att åka ut till en enskild 
villa. Fördelen med en sotar-
mästare är att det blir effek-
tivt, då de kan ta hela områ-
den, säger Ann-Britt Sved-
berg.

Ale Sotningsdistrikt och 
sotarmästaren, Göran Björk, 
har på senare tid fått kritik 
från alebor för bland annat 
brister i faktureringen.

– Vi hade en olycklig inci-
dent där det gick ut ett antal 
fakturor för en arbetslista 
med uppdrag som inte var 
utförda. En av våra sotare 
hade varit ledig en dag och 
jag missade det. Vi har kor-
rigerat det med kreditfaktu-

ror, men några missuppfatta-
de detta. Jag kan bara beklaga 
det, säger Göran Björk.

Att det skulle finnas andra 
klagomål känner han inte 
till.

–Nej, både jag och kom-
munen upplever att det har 
varit lugnt bortsett från fak-
turamissen, svarar Göran 
Björk.

Många säger sig ha blivit 
fakturerade för uppdrag 
som inte har utförts?

– Det beror oftast på att 
personen i fråga inte har varit 
hemma när vi har knackat på. 
Vi informerar i god tid att vi 
är på gång. Hör de inte av sig 
utgår vi från att de är hemma 
när vi kommer. Om så inte är 
fallet fakturerar vi en instäl-
lelseavgift. Det kostar att åka 
ut, säger Göran Björk.

Klagomål
På nästa nämndsammanträ-
de har Miljö- och byggnämn-
dens ordförande, Rolf Gus-
tavsson (S), begärt att få en 
rapport kring aktuella klago-
mål.

– Vi följer självklart upp 
hur verksamheten fungerar 
även om sotarmästaren har 
ett "livstidskontrakt".

Ale Sotningsdistrikt 
kommer fram till sotarmästa-
ren Göran Björks 67-årsdag 
att ha "monopol" på sotning 
i Ale kommun. Taxor och av-

gifter är det däremot kom-
munfullmäktige som regle-
rar.

Har man synpunkter på 
hur sotningen fungerar kan 

man vända sig till Ale kom-
muns synpunktshantering på 
hemsidan eller hos Medbor-
garkontoret i Nödinge.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Monopolen avregleras ett efter ett, men än så länge sitter många kommuner med livslånga 
kontrakt till sotarmästarna som i regel har rätt att utföra sotning fram till dagen de fyller 67 
år. Vill du byta sotare får du ansöka om dispens hos kommunen eller lära dig sota själv.

– Gäller till sotarmästaren fyller 67 år

Sotar för långt avtal

BOHUSHALLEN
Husmaterial: En betongsockel med en glasslits runt 
byggnaden och ovanpå den finns en övre del med en 
fasad av vita liggande skivor. Materialet är ej bränn-
bart och lätt att rengöra.
Antal omklädningsrum: 6.
Läktare: Anpassad för 200 personer.
Hallen: Bollspel på nationell nivå, till exempel 
handboll, volleyboll, basket och innebandy samt för 
friidrott där löpning och längdhopp med spikskor 
kan förekomma.
Pris: Ca 40 Mkr


