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Amatörernas afton. 
Så sammanfattar 
jag Håkan Anders-

sons beskrivning av hur hans 
bygglovsansökan har hante-
rats i Ale kommun. När ska 
effektivtet bli ett begrepp i 
offentlig förvaltning är en 
naturlig följdfråga? Antalet 
personer som har deltagit i 
handläggningen av Hameks 
bygglov utgör en präktig 
rad och bekräftar att ju fler 
kockar desto sämre... Det 
skulle vara intressant att få en 
ekonomisk sammanställning 
för vad denna handläggning 
som har pågått i två år har 
kostat skattebetalarna. Belop-
pet är säkert gigantiskt, men 
hade det åtminstone lett till 
en utbyggnad hade det möj-
ligtvis varit försvarbart. Nu 
sitter Håkan Andersson fort-
farande i samma besväran-
de sits med ett stort behov av 
större lokaler. En expansion 
av verksamheten skulle inom 
ett par år innebära en för-
dubbling av antalet anställda. 
Det i sin tur innebär många 
sköna tusenlappar i skatteku-
vertet till Ale kommun, men 
den ekvationen har alla inte 
lärt sig att lösa än.

Det är många frågeteck-
en i hanteringen och som 
till sist fått Håkan Anders-
son att lätta på trycket. En 
del moment är av mer avan-
cerad natur och har säkert 
delvis en förklaring i regel-
verket. Vad som däremot inte 

står skrivet i någon lagtext – 
och tur är väl det – rör attity-
den och bemötandet. Att en 
företagare med ambitionen 
att fördubbla sin verksamhet 
inte möts med öppen famn 
och en inställning att dig ska 
vi hjälpa fortast möjligt är för 
mig en gåta. Genom att lösa 
Hameks trångboddhet skapas 
ett stort antal nya tjänster i 
Ale, det om något borde vara 
tillräcklig motivation för för-
valtningen. Två år är inte att 
beteckna som skyndsam han-
tering. Det är skandalöst och 
när Håkan Andersson försö-
ker öka takten för att komma 
vidare gör kommunen allt 
för att bromsa. På frågan om 
vilken färg utbyggnaden ska 
ha på fasaden ber Håkan att 
få veta vilka bestämmelser 
som gäller i området. Allt för 
att göra rätt från början och 
göra alla nöjda. Svaret han 
får är att bestämmelserna får 
man inte reda på innan an-
sökan skickats in... God dag 
yxskaft! Snacka om att alltid 
försöka göra allt så svårt som 
möjligt – och finns det 
inte en omväg så skapar 
vi en...

Håkan Andersson 
har också fått lära 
sig att oviljan att 
samarbeta även 
gäller internt i 
Ale kommun. 
Samhälls-
byggnads-

förvaltningens handlägga-
re begär inte ut handling-
ar från Samhällsplanerings-
avdelningen. Det har Håkan 
fått göra själv för att sedan 
skicka dem vidare till hand-
läggarna 20 meter längre 
bort i korridoren. Det är en 
så pinsam beskrivning att jag 
ber till högre makter om att 
det inte är sant, men när det 
gäller bygglov är detta tyvärr 
bara ett i raden av besväran-
de exempel.

Det har talats mycket om 
att förenkla och göra hand-
läggningen enklare. Nu är 
det hög tid att gå från ord till 
handling. Ska Ale växa håller 
inte dagens arbetssätt. Det 
kan snarare bli tvärtom, att 
före- tag lämnar kom-

munen. Fråga 
Håkan An-
dersson.

Goddag yxskaft!Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri���

Kapad och kluven björkved
Hemleverans

www.skogsservice.com
0520-65 06 97

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Det naturliga valet 
för dig och ditt företag.
Lennart Svensson
Företagsförsäkring, 0520-49 49 15

Anna Turäng
Privatförsäkring 0520-49 49 64

lansforsakringar.se/alvsborg

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17


