
NÖDINGE. Snart klub-
bas en justering av 
detaljplanen för områ-
det där bland annat 
Bättre Bil i Nödinge har 
sin verksamhet.

Företagets skyltläge 
hotas om kommu-
nen och bolaget inte 
kommer överens.

– Förslaget som har 
presenterats för oss är 
svårt att tyda och vi 
har heller inte haft möj-
lighet att tycka till. Det 
var ”take it or leave 
it” som gällde, säger 
Dominik Szacinski som 
driver Bättre Bil.

1998 övertog familjen Sza-
cinski fastigheten där den ti-
digare OK-tappen låg i Nö-
dinge. Deras affärsidé var 
att driva bil- och däckför-
säljning i ett av kommunens 
bästa lägen längs E45. Redan 
två år efter övertagandet in-
formerades de om en ny över-
siktsplan för en utbyggd väg- 
och järnväg. Familjen förstod 
att det var viktigt att försvara 
sina intressen i samband med 
vägutbyggnaden och anlitade 
därför en advokat. I en skri-
velse till Ale kommun be-
tonades tidigt att skyltläget 
måste beaktas noga.

– Därför fick vi också 
gehör för våra synpunkter be-
träffande bullerskyddet som 
skulle byggas. Det var tänkt 
att gå förbi hela vår fastighet 
och därmed skymma oss från 
vägen. Istället blev det ett 
bullerplank bakom oss och 
invid de närliggande bostä-
derna. En jättebra lösning, 
berättar Dominik.

Kommunen och Bana Väg 
i Väst ville också gräva fram 

Lodingebäcken som ligger 
längs tomtgränsen. Det ac-
cepterade Szacinski med 
ett förbehåll. Det får inte 
ske några planteringar som 
eventuellt kommer att kunna 
skymma sikten. En över-
enskommelse om markbyte 
och förköpsrätt av kommu-
nal mark för att garantera en 
framtida expansion av Bättre 
bil gjordes också. Tidigt i 
våras upptäckte Dominik att 
företrädare för kommun och 
Bana Väg promenerade på 
tomten.

– De förklarade att de bara 
märkte ut var träden kring 
bäcken skulle stå. Jag förkla-
rade att vi hade en överens-
kommelse om att ingenting 
som kan skymma vårt skyltlä-
ge skulle planteras, men deras 
plan var att bland annat sätta 
björk och sälg. Vi hade inte 
fått någon som helst informa-
tion om det här och vi skrev 
omedelbart ett brev till kom-
munen och hänvisade till vår 
tidigare dialog med kommu-
nen, där vi var överens om att 
inte skymma vårt affärsläge, 
berättar Dominik.

Bara några dagar senare 
kom Bert Andersson, pro-
jektanställd att företräda Ale 
kommun i frågor kring Bana 
Väg i Väst, in i butiken med 
ett förslag till överenskom-
melse under armen.

Låga växter
– Det var ”take it or leave it”. 
Kommunen åtog sig i över-
enskommelsen att plantera 
låga växter, inga träd, och att 
dessa dessutom ska skötas av 
Ales parkavdelning. I gengäld 
skulle vi dra tillbaka vår skri-
velse. När vi tittade närmare 
på överenskommelsen upp-
stod flera frågetecken. De 

skulle garantera fri sikt, men 
bara på ett begränsat område 
och inte hela vår fastighet. Att 
kommunen skulle sköta växt-
ligheten gäller dessutom bara 
så länge vi står som ägare. 
Om vi skulle sälja verksam-
heten skulle avtalet upphöra, 
avslöjar Dominik och menar 
att avtalet sänker värdet på 
fastigheten.

Han berättar också att när 
familjen framförde sina syn-
punkter till ändringar i avta-
let fick de tydligt höra att det 
inte var aktuellt att föränd-
ra någonting. Det ömsesidi-
ga avtalet skulle således bara 
vara författat av en part.

Enkelt att lösa
– Tvisten är hur enkel som 
helst att lösa. Se till att ingen 
växtlighet som kan skymma 
vårt affärsläge planteras. 
Det ska gälla hela tomtgrän-
sen och avtalet om skötsel 
ska vara livslångt oberoen-
de vem som äger fastighe-
ten. Vi är medvetna om att 
Miljödomstolen har krävt att 
det finns skugga för fisken i 
bäcken och det går också att 
lösa utan höga träd. Det hand-
lar bara om den goda viljan. 
Vad som stör oss mest är att i 
samtalen med oss om bäcken 
nämndes aldrig ett ord om 
att det skulle ske några plan-
teringar, när det nu blir så är 
det väl självklart att det inte 
får påverka oss negativt och 
att kommunen får sköta om 
buskarna. Både bäcken och 
växterna är ju på kommunal 
mark, menar Dominik.

Företagets expansionspla-
ner på en större bilhall och 
en manuell tvättstation har 
också blivit en bricka i spelet.

– Det har vi fått höra 
många gånger, att bråkar vi 

nu kan vi glömma bygglov 
i framtiden. Det är väl inte 
konstigt om företagsklima-
tet blir därefter? Vad är det 
för en attityd? undrar Domi-
nik Szacinski.

Bert Andersson säger till 
tidningen att kommunen har 
gjort allt för att tillgodose fö-
retagets krav, men av någon 
anledning är det aldrig till-
räckligt.

Ovanligt avtal
– Förändringarna i planen är 
delvis gjorda för att möjlig-
göra en utbyggnad av deras 
verksamhet. Det är dessut-
om väldigt ovanligt att en 
kommen skriver ett avtal och 

förbinder sig att sköta växtlig-
het som eventuellt kommer 
att försämra ett skyltläge. Vi 
har verkligen sträckt på oss, 
men de är ändå inte nöjda, 
säger Bert Andersson.

Kommer parterna inte 
överens får planarbetet göras 
om. Syftet med ett enkelt 
planförfarande var att snab-
bare kunna gå vidare med ut-
vecklingen av området.

– Nu avstår vi eventuellt 
från att köpa den utlovade 
kommunala markbiten och 
kräver dessutom tillbaka den 
mark som Ale kommun redan 
har tagit i anspråk. Det känns 
tråkigt med tanke på att det 
är smådetaljer för kommu-

nen, men som har stor bety-
delse för oss. Vi vill bara att 
fri sikt garanteras längs hela 
sträckan ut mot E45 och att 
skötseln garanteras fastighe-
ten, inte oss personligen, av-
slutar Dominik som sedan 
visar upp imponerande illus-
trationer om en planerad ut-
byggnad.

Frågan är om ritningarna 
stannar på skrivbordet eller 
förverkligas? Det kan poli-
tikerna i Samhällsbyggnads-
nämnden bestämma.
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– Detaljer stoppar överenskommelse 
mellan Bättre Bil och Ale kommun

Tvist om skylttlägeläge

Dominik Szacinski vill inte ha några växter som skymmer företagets skyltläge mot E45. De 
planerade träden föreslås därför ersättas av buskar som sträcker sig max 0,95 meter som 
Ale kommun erbjuder sig att sköta, men bara så länge familjen Szancinski äger fastigheten. 
”Därför sjunker värdet på den om det sker ett ägarbyte, det låter ju inte klokt. Avtalet måste 
gälla fastigheten och inte vem som äger den”.

Vägrar flytta!
NÖDINGE. Ale kommun 
använder privat mark 
till återvinningsstation.

Familjen Szacinski 
sade upp nyttjande-
rättsavtalet 17 januari 
2003 och bad kommu-
nen att flytta.

Åtta år senare står 
containrarna fortfa-
rande kvar och någon 
ersättning betalas inte.

Återvinningsstationen vid 
Bättre Bil i Nödinge används 
flitigt, men faktum är att den 
står olovligen på familjen 
Szacinskis mark – och har så 
gjort i snart åtta år.

– Vi har påpekat det för 
ansvariga vid ett flertal till-
fällen, men i Ale är det up-
penbart att lagar och regler 

inte gäller kommunen, säger 
Dominik bittert.

Till och från sköts den 
dessutom väldigt dåligt, men 
när lokaltidningen är på plats 
är parkavdelningen också där 
– och städar.

– Det har blivit lite bättre 
ordning den sista tiden, men 
ofta får jag städa själv. Det är 
lite ironiskt. Först vägrar de 
flytta återvinningsstationen 
från vår mark och sedan blir 
jag mer eller mindre tvingad 
att både städa och skotta för 
att den ska fungera, säger Do-
minik.

Kan ni inte avhysa kom-
munen?

– Vi har trott på dialog 
fram till nu, men det verkar 
som att vi får skicka en faktu-
ra på markutnyttjandet retro-
aktivt. Vi får se vad advokaten 

säger. Det lär inte bli billig, 
men det är väl bara det språ-
ket som de förstår. Jag hade 
hellre sett att vi kommit över-
ens, men samverkan är inte 
direkt Ale kommuns melodi, 
suckar Dominik.

Lokaltidningen får på 
måndagen tag i renhållnings-
chef, Lars-Olof Segerdahl. 
Han menar att det finns en 
överenskommelse med Do-
minik om att få vara kvar till 
dess att en ny återvinnings-
station är etablerad i Nö-
dinge.

– Överenskommelse? Vi 
har varit vänligt inställda dä-
remot, men nu har det gått 
åtta år och trots flera påstöt-
ningar händer ingenting, 
säger Dominik.

Lars-Olof Segerdahl 
menar vidare att ingen upp-

sägning har skett till honom, 
men han medger samtidigt 
att Dominik har varit i kon-
takt med honom. Lokaltid-
ningen har dock tagit del av 
den skriftliga uppsägningen 
av nyttjanderättsavtalet, in-
lämnad till Kommunstyrel-
sens förvaltning 17 janua-
ri 2003.

– Jaså, det känner inte jag 

till, säger Lars-Olof Seger-
dahl och hänvisar till att det 
egentligen är FTI (Förpack-
nings- och tidningsinsam-
lingen) som ansvarar för åter-
vinningsstationerna.

Hur som helst så var det 
Ale kommun och Teknis-
ka Nämnden som tecknade 
avtal om att få upprätta en 
återvinningsstation på den 

privata marken. Detta avtal 
sades upp och från 1 augusti 
2003 skulle återvinningssta-
tionen ha varit flyttad. Åtta 
år senare har inget hänt.

– Det här var en total över-
raskning för mig, avslutar 
Lars-Olof Segerdahl.  

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Kommunen uppsagd för åtta år sedan

En planerad bilhall för Bättre Bil, men företaget är orolig för att affärsläget försämras om 
höga växter planteras för att ge skugga i Lodingebäcken.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

För åtta år sedan sade familjen Szacinski upp avtalet med Ale kommun och den återvin-
ningsstation som står på deras mark. Reaktion? Ingen. Åtgärd? Ingen. Ersättning till markä-
garen? Ingen. Nu riskerar kommunen omedelbar avhysning.


