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Under påsken har vi öppet så här:

20/4 Onsdag  Öppet 10-17 (lunch 12-12:45)

21/4 Skärtorsdag  Öppet 10-12

22/4 Långfredag Stängt

23/4 Påskafton  Stängt

24/4 Påskdagen  Stängt

25/4 Annandag påsk Stängt

26/4 Tisdag   Öppet 10-17 (lunch 12-12:45)

Glad påsk
önskar

Just nu går det ett upprop 
genom Sverige – pås-
kupprop – som gäller de 

orättvisor mot allt som inte 
är friskt och perfekt. Om 
den stora grupp med män-
niskor som står utanför alla 
skyddsnät utan möjligheter 
att delta i samhället på lika 
villkor. Människor som inte 
har mat för dagen. Inte har 
råd med tandvård, läkarvård 
och mediciner. Inte tak över 
huvudet. Uppropet hand-
lar också om de barn och 
ungdomar som upplever ett 
större utanförskap både eko-
nomiskt och socialt.

Inom diakonin i Ale 
idag möter vi på olika sätt 
familjer och enskilda vars liv 
håller på att falla sönder på 
grund av den sjukvårdsre-
form som är införd i Sverige. 
Vi möter en ökad barnfat-

tigdom där det inte finns 
pengar till mat, kläder eller 
lördagsgodis. En barnfattig-
dom som inte bara innebär 
en promenad på en frilufts-
dag utan en verklighet som 
påverkar barnens och ung-
domarnas hela livssituation.

Påskuppropet kräver att:
•  Svårt sjuka människor 

måste kunna få sin sjuk-
penning förlängd utan 
att behöva ge sig ut och 
söka jobb/arbeta under 
sin sjukskrivning

•  Människor ska inte 
kunna ställas utanför 
alla försörjningsmöjlig-
heter därför att Försäk-
ringskassan och Arbets-
förmedlingen gör olika 
bedömningar av deras 
arbetsförmåga – gemen-
samma bedömningar, 
giltiga i båda systemen, 

måste göras
• För människor som inte 

längre bedöms ha rätt till 
sjukersättning eller arbets-
löshetsersättning måste 
finnas en möjlighet att få 
försörjningsstöd från soci-
altjänsten även om man ex 
äger den bostad man bor i

•  Människor ska inte 
behöva säga upp en 
trygg anställning och 
gå ut i arbetslöshet på 
grund av att de nått en 
tidsgräns i sjukförsäk-
ringen.

Välkommen att skriva på 
en protestlista för föränd-
ringar som tar hänsyn till 
individers omständigheter. 
Och låt dem som tjänstgör 
i Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan och kom-
munens socialtjänst vara 
människor som empatiskt 
och med yrkesstolthet kan 
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vi kommer att finnas 
vid ICA i Älvängen och 
Nödinge onsdag 20/4 samt 
skärtorsdag 21/4, då du har 
möjlighet att skriva på listan. 
Det finns också möjlighet att 
skriva på listor i våra försam-
lingshem och församlingsex-
pedition i Älvängen samt via 
internet. 

http://www.namnlista.se/
paskuppropet-for-de-sjuka

http://www.facebook.
com/paskupprop-mot-
utforskningarna

Diakoniarbetare i Svenska 
kyrkan i Ale kommun

Påskupprop – mot orättvisor!

I vänthallen för bygglov!
I senaste Alekuriren kan 

man läsa om Håkan An-
derssons frustration över 

den långa handläggningsti-
den för bygglov för Hamek`s 
satsning på utvecklingen av 
sitt företag.
 
Varför tar det sådan tid?
Hur prioriterar kommunför-
valtningen sina resurser?
Det har enligt kommunens 
egna uppgifter aldrig funnits 
så många kommunanställ-
da på Samhällsplaneringsav-
delningen och Samhällsbygg-
nadsavdelningen som det gör 
idag.

Självklart slukar infra-
struktursatsningen - E45 och 
dubbelspåret på järnvägen - 
mycket resurs även för Ale 

kommun. Men det är ingen 
överraskning och det utgår 
jag från att man planerat för.

Under samma tid har två 
andra stora ärenden paral-
lellt drivits av kommunen – 
Strukturstudierna för Nö-
dinge och Älvängens samhäl-
len. Så mycket tjänstemanna-
tid och kommunala pengar, 
konsultinsatser respektive en-
gagemang från både priva-
ta företag och kommuninvå-
nare som användes. Hund-
ratals arbetstimmar har lagts 
av kommunaltjänstemännen 
på de båda projekten medan 
andra ärenden blivit nedpri-
oriterade. Vad blev resulta-
tet av det?
Ingenting!

Men det innebar att kom-

munförvaltningen inte hade 
resurs för att handlägga ett 
annat angeläget bygglovären-
de – Hamek´s.
 

Mig säger detta att sakkun-
skap och effektivitet inte har 
varit prioriterade.

Vilka besked lämnar detta 
till alla kommuninvånare som 
med stort engagemang tog 
tag i de frågeställningar som 
bollades upp av handläggarna 
för respektive strukturstudie. 
Det kläcktes många kloka 
tankar av kommuninvånarna. 
I verkligheten har dock intet 
förverkligats.

Förutsätter att den nya po-
litiska ledningen inser och åt-
gärdar problemen.

Engagerad kommuninvånare

I torsdags var jag på ett 
ortsutvecklingsmöte i 
Starrkärrs bygdegård. 

Ämnet för dagen var kommu-
nens vindbruksplan. Mötet 
var välbesökt, ordföranden 
sa att det troligen var delta-
garrekord. Jag var där för att 
jag är orolig för vad som kan 
komma att hända med vår 
boendemiljö. Vi bor i Dam-
marna och driver en liten get-
farm med gårdsmejeri som 
inom några år kan hamna i 
skuggan av ett eller flera vind-
kraftverk. Vi upplever ”vårt” 
område här mitt i ödemarken 
som en rofylld tyst idyll som 
vi vill njuta av, fjärran från 
stress, hets och buller.

På mötet fanns även till-

resta vindkraftsförespråkare 
från Alingsås. De delade ut 
reklamtidningar och hade 
bara gott att säga om vind-
kraft. Vem som hade bjudit in 
dessa lobbyister till vårt möte 
kan man bara spekulera i... 

Självklart behövs stödet 
från lobbyisterna för att sälja 
in vindkraften i Ale eftersom 
motståndet hos oss som drab-
bas är så massivt. Hundratu-
sentals skattekronor spende-
ras på att ta fram en plan för 
vindkraftsetablering här i vår 
underbara natur. Så gott som 
alla här ute i vildmarken är 
emot att bli granne med en 
vindsnurra!

Hur kan planer tas fram som 
inte väger vad vi som drabbas 

har för åsikter? Hänsyn till vad 
vi tycker kanske vägs in i nästa 
steg av planeringen låter poli-
tikerna meddela. Men efter-
som vi redan blivit överkörda 
av kommunen i planeringsske-
det så kanske vi blir det igen! 
Så helt plötsligt står vindkraft-
verken där och när de väl är på 
plats är det försent att få någon 
att lyssna. 

Vill ni förstå vår oro så titta 
på en åtta minuters kortfilm 
på YouTube. Filmen heter ”I 
skuggan av en vindkraftspark”. 
Hoppas inte att detta blir vår 
verklighet inom några år!

Daniel Ferdinand
Orolig Alebo som älskar 
tystnaden i Dammarna

I skuggan av en vindkraftspark

Huvudkontor: 0303-69040

www.fl oristutbildning.se

  Stenungsund
  Göteborg

– Det blev många kommen-
tarer på byn och en hel del 
samtal från politiker. Kom-
munstyrelsens ordföran-
de, Mikael Berglund (M), 
ringde upp mig och ville väl 
egentligen bara beklaga vad 
som hänt. Han försäkrade 
att det inte är på det sättet 
som han och Alliansen vill 
att kommunen bemöter fö-
retagare på. Han lovade att 
hålla mig underrättad om 
vad som händer och sker i 
ärendet. Sedan ringde Jan A 
Pressfeldt (AD) och sa väl i 
princip att allt var klart, men 
det har jag hört så många 
gånger. Vi får väl se hur det 
slutar. Jag fick också ett mejl 
från Jarl Karlsson (S) som 
tyckte det var synd att jag 
inte kontaktat honom, men 
han jobbar ju inte på Sam-
hällsbyggnadsavdelningen? 
Hur sjutton ska vi veta vem 
som äger frågan?

Enligt vad tidningen 
erfar kan ett bygglov vara 
på gång redan i veckan, 
vad händer då?

– För vår del är tiden en 
mycket angelägen faktor. 
Inom en månad måste jag 
vara igång med byggna-
tionen. Senast i september 
måste jag ha en del av loka-
len klar. Vi tänker genomfö-
ra bygget i en tvåstegsraket, 
men ärligt talat så har jag just 
nu inte bestämt mig för om 
vi blir kvar i Ale kommun.

Överväger ni att flytta 
verksamheten?

– Ja, självklart gör vi det. 
Med hänsyn till allt som har 
skett med utlovade bygglov, 
markbyten och en lokalväg 
fyra meter från husknuten 
kanske det inte är värt att ris-
kera en byggnation där vår 
verksamhet ändå inte kan 
bedrivas. Sedan anser jag att 
en kommun som behand-
lar företagare såsom vi har 
blivit bemötta är dödsdömd. 
Drabbar detta fler kommer 
vi inte att ha någon tillväxt på 
den här breddgraden. 

Men ni ger väl inte upp 
när ni har kämpat så länge?

– Det som driver mig att 
fortsätta och slutföra projek-
tet är att bevisa att det trots 
allt går. Sedan vill jag själv-
klart verka för att det blir 
en förändring, att kommu-
nen verkligen erkänner sina 
brister och att det medför att 
ingen efter mig blir behand-
lad på ett liknande sätt. Det 
måste bli en förändring nu. 
Jag hoppas att ansvariga po-
litiker och tjänstemän begri-
per det.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Håkan Andersson på Hamek som förra veckan kritiserade bygglovs-
hanteringen i Ale kommun.

Vilka reaktioner har du fått efter artikeln?

Hallå där...

ÄLVÄNGEN. Prestige, 
vattentäta skott mellan 
förvaltningarna och en 
total brist på service-
känsla.

Håkan Andersson 
på Hamek i Älvängen 
beskriver näringslivs-
arbetet i Ale kommun.

I två år har jag för-
sökt få ett bygglov 
beviljat, men nu ger 
jag snart upp. Det är 
bättre att söka sig till 
en kommun som ser 
företagare som möjlig-
heter och inte som pro-
blem, säger han.

För fyra år sedan infor-
merade Håkan Andersson 
kommunledningen om en 
önskvärd utbyggnad i norra 
Älvängen. Målet har varit 
att gå från ladugårdsverk-
stad till en modern meka-
nisk verkstad med kontor 
och personalutrymmen i en 
och samma byggnad. Två år 
senare, 2009, lämnades en 
första bygglovsansökan in. 
Turerna har varit många i 
något som Håkan Andersson 
beskriver som en ”ofattbar 
soppa”, där den ena handen 
i kommunen inte vet vad den 
andra gör. Beskeden har varit 
många, allt från att bygglo-

gå ännu närmare verkstan 
planerades.

– Den visade att det är 
möjligt att ligga kvar med 
verksamhet i området, vilket 
känns bra. Det smidigaste 
och billigaste för oss är helt 
klart att expandera där vi 
finns idag, säger Håkan 
Andersson som dock hade 
fått ett annat råd av Sam-
hällsplaneringsavdelningen.

– Jörgen Sundén sa tidigt 
att jag borde bli inlöst och 
föreslagen en alternativ eta-
bleringstomt. Jag skulle bli 
kontaktad igen, men inget 
hände.

Hösten 2009, ett halvår 
efter att Hameks första 
bygglovsansökan skickats in, 
ville Håkan Andersson ha 
besked.

Många möten
– Jag fick då höra från samma 
Samhällsplaneringsavdel-
ning att inlösen absolut inte 
var aktuellt. Samtidigt ville 
jag ha besked om bygglovet, 
men det var inte färdigutrett. 
Sedan följde en massa möten 
och jag tvingades rita om 
samma ritning fyra gånger.
Trots att jag varje gång gjort 
exakt vad handläggaren 
begärt fanns det alltid något 
nytt att anmärka på. Det är 
en sanslös hantering som

rar om att bygglovet trots 
allt är besvärligt och svårt att 
godkänna.

Ogiltig riskanalys
– Han menade att riskana-
lysen som var gjord av kom-
munen i området plötsligt

annars skickas handlingarna 
tillbaka och ärendet som 
pågått i två år avslutas.

Inte relevanta
– De har haft två år på sig att 
ta fram det här bygglovet, 
jag fick några dagar på mig

sagt det, för oss var det bara 
ett i mängden av nya namn. 
Det har varit så många olika 
personer inkopplade, ett 
obegripligt arbetssätt för 
mig som företagsledare. 
Resten av mötet gick sedan 
åt till att kritisera varandra

många gånger förut.
– Nu sa de att ärendet 

skulle tas upp igen när ris-
kanalysen kompletterats, 
men när eller om det blir 
gjort styr ju inte jag. För 
min del gäller nog istället att 
utreda alla mina rättigheter
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"Snart ger jag upp"
–Håkan Andersson har försökt få bygglov i två årkt få bygglov i två år

Kritisk. Håkan Andersson är rent utsagt förbannad över hur Ale kommuns berörda förvaltningar har handlagt hans bygglovs-
ansökan. ”På samhällsbyggnadsförvaltningen är de rent otrevliga”.  

Faksimil vecka 15, 2011.


