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ÄLVÄNGEN. Frågorna 
har varit många runt 
hanteringen av Håkan 
Anderssons Mekanis-
kas planerade utbygg-
nad i Älvängen.

Nu blir det ännu flera 
frågetecken, då Ale 
kommun svarat att de 
inte längre ser några 
skäl att besvara några 
frågor från Håkan 
Andersson.

– Det här bekräftar 
bara hur synen och 
inställningen till oss före-
tagare är, säger en lutt-
rad Håkan Andersson.

Först fick HAMEK, Håkan 
Anderssons Mekaniska i 
Älvängen, vänta i två år på 
sitt bygglov. När handlingar-
na äntligen var underskrivna 
krävde Håkan Andersson er-
sättning för bland annat de vär-
meslangar för bergvärmen till 
HAMEK:s lokaler som mar-
kentreprenören grävt av samt 
förhöjda kostnader i samband 
med bygglovsansökan.

– Kommunens ansvarslö-
sa hantering av hela ärendet 
har kostat mig 400 000 kronor 
extra. En arkitekt som tvingas 
rita om för att förutsättningar-
na och beskeden från kommu-
nen ständigt förändras kostar 

mycket pengar. Att det kommer 
att bli en diskussion om detta 
anspråk förstår jag, men att 
de hittills har vägrat prata om 
den fysiska skadan som gör att 
våra lokaler står utan värme är 
rent utsagt oförskämt. De har 
grävt sönder våra värmeslang-
ar. Det kostar 100 000 kronor 
att byta dem. Det är väl bara att 
sätta igång. Tänk om det hade 
varit tvärtom, att vi hade orsa-
kat kommunen en skada? Då 
hade det varit andra tongång-
ar, dundrar Håkan Andersson.

Historien började med att 
kommunen och Håkan An-
dersson upprättade ett fastig-
hetsregleringsavtal där parter-
na kom överens om ett mark-
byte. Detta medförde att Tra-
fikverket kunde inleda arbetet 
med den nya lokalvägen som 
ska gå precis utanför verkstan. 
Avtalet förutsatte att HAMEK 
fick bygglov och kunde bygga 
ut sina lokaler. Bygglovet 
kräver emellertid att nya E45 
förses med ett särskilt vägräcke 
för att garantera säkerheten hos 
HAMEK. Kostnaden för detta 
vägräcke uppgår till 2 Mkr, en 
kostnad som varken Trafikver-
ket eller Ale kommun vill stå 
för.

– Hade vi vetat detta från 
början så hade vi aldrig gått 
vidare, men kravet på det nya 

vägräcket kom först efter att 
kommunens samhällsplane-
ringsavdelning beställt en sär-
skild riskanalys. Plötsligt dög 
inte den analys som Trafikver-
ket gjort, utan nu åligger det 
mig att bekosta ett särskilt väg-
räcke för två miljoner kronor 
om jag vill expandera på min 
egen fastighet, säger Håkan 
Andersson.

Han är minst sagt trött 
på livet som företagare i Ale 
kommun.

– Jag trodde mycket på den 
nya politiska ledningen. De har 
pratat högt om att näringsli-
vet skulle vara ett prioriterat 
område, men än så länge har 
jag inte märkt någon skillnad. 
Vi vill utveckla vår verksam-
het, anställa flera och gå vidare. 
Det språket verkar ingen i Ale 
kommun förstå, säger Håkan 
Andersson bittert.

Via sin jurist har HAMEK 
begärt att få omförhandla fast-
ighetsregleringsavtalet, efter-
som det inte längre är möj-
ligt för företaget att expande-
ra inom en rimlig kostnadsram.

– Problemet är att de signa-
ler som kommunen skickar ut 
är att de inte vill medverka till 
att hitta en lösning. De skriver 
till och med i ett brev till oss 
att ”med anledning av er be-
gäran finner vi det inte heller 

nödvändigt att Lennart Nils-
son (Näringslivs- och exploa-
teringschef) ger svar på kvarstå-
ende frågor om vägräcket”. De 
finner alltså det inte vara nöd-
vändigt att besvara frågor från 
företagare som vill expandera i 
Ale. Den här kommunledning-
en gräver sin egen grav om det 
här får fortsätta, menar Håkan 
Andersson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
har hastigt och mindre lustigt, 
blivit inblandad i ”affären”.

– Jag brinner för näringslivet 
och vill självklart inget hellre än 

att vi löser det här. Jag har enga-
gerat mig i Håkans ärende och 
kan förstå hans frustration. Nu 
jobbar vi på att komma till rätta 
med det här. Det är a och o för 
Ale att våra företag kan växa. 
Varför det har gått så snett i 
Håkans fall ska vi utvärdera och 
lära oss av. Jag väntar på svar 
kring varför vi har gjort en egen 
riskanalys som plötsligt kräver 
ett dyrare vägräcke längs E45, 
när Trafikverket som är ansva-
rig har en utredning som säger 
något annat. Att hans värme-
slangar som förstörts ska er-
sättas är också en självklarhet. 

Jag hyser gott hopp om att alla 
parter ska komma överens, 
men vi måste göra rätt och inte 
bara fixa till det, säger Mikael 
Berglund i en kommentar.

De skadeståndsanspråk 
och kostnadsersättningar som 
Håkan Andersson har begärt 
har Ale kommun avvisat.

Nya bekymmer för HAMEK
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Håkan Anderssons planerade utbyggnad har kantats av bekymmer från tidig start. Inte ens 
när entreprenören för nya lokalvägen gräver av värmeslangarna för bergvärmen till den be-
fintliga verkstan ersätts företaget.

– Vägras ersättning för söndergrävda värmeslangar
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Hösten är här...
Dags att plantera lökarna för påskliljor, tulpaner m.m.

Tulpanlökar i lösvikt 

fr 55:-/kg

Påskliljorlökar i lösvikt 

fr 29:-/kg
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