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ALAFORS. I lördags 
stängde Ahlafors Kiosk.

Ägaren såg ingen 
annan utväg.

– Efter alla mina år i 
samhället kan jag inte 
säga annat än att jag 
är besviken på kom-
munen, säger Nader till 
Alekuriren.

Efter två kalla vintrar såg 
Nader en utbyggnad av 
Ahlafors Kiosk som den enda 
möjligheten till fortsatt över-
levnad för verksamheten.

– Tiderna har förändrats. 
Kunderna måste kunna gå in 
och få tak över huvudet när 
de ska äta sin mat. De senaste 
vintrarna har det varit sten-
dött här och intäkterna har 
rasat, säger Nader.

Av den anledningen söktes 
bygglov för en lite större 
byggnad som också skulle 
innehålla möjlighet för en 
pizzeria och en liten servi-
cebutik. Det blev avslag på 
denna ansökan med hänvis-
ning till att området först 
måste planläggas, samt att 
det tillfälliga bygglovet för 
kiosken gått ut och inte 
kunde förlängas utan plan-
läggning av området.

– På så vis står jag nu här 
utan möjlighet att varken 
driva kiosken vidare eller 
överlåta den till någon 
annan.

– Vi har ansökt om att få 
planlägga hela fastigheten 
men fick nej på detta, med 
hänvisning till att endast den 

del av fastigheten där kiosken 
och den före detta postexpe-
ditionen (nuvarande Tjus-
lings Kök) är belägna fick 
ingå i planen. Kostnaden för 
en sådan planläggning blir i 
princip lika stor som om hela 
fastigheten skulle fått ingå 
och är bortkastade den dagen 
kommunen förhoppningsvis 
tar ett större grepp om pla-
neringen för Alafors, säger 
Emris Olsson på Svenska 
Stenhus.

– Vi är därför tveksamma 
till att gå vidare med en sådan 
”provisorisk” planläggning 

och tycker det här kunde 
lösts på ett litet smidigare 
sätt om Ale kommun varit 
positivt inställd. 

Konsekvenserna ser vi nu. 
Alaforsborna blir utan kiosk 
och samlingsplats, vilket är 
ett hårt slag för det lilla sam-
hället.

– Det satsas på utveckling 
i Nödinge och i Älvängen. 
En plats som Alafors är dock 
lämnad åt sitt öde, säger 
Nader som blivit något av en 
profil på orten.

– Det började med att jag 
drev Ahlafors Livs under en 

period, sedan blev det Res-
taurang Solgården innan jag 
tog över kiosken 2005. Jag 
vill passa på att tacka alla 
kunder för den tid som har 
varit, säger Nader.

Vad ska du göra i fram-
tiden?

– Det har jag faktiskt inte 
tänkt så mycket på. Vi får se 
vad det blir. Jag är bara 51 
år, så det är lite tidigt att gå 
i pension.

Ahlafors Kiosk har stängtAhlafors Kiosk har stängt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nader har nu sagt tack och farväl till kunderna. I lördags stängdes Ahlafors Kiosk.

BRF ALEÄNG, ALE – TRIVSAM SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN.

Du har fortfarande chans att köpa en välplanerad lägenhet med 3 rum och 
kök fördelade på 82 kvm i Brf Aleäng. Här bor du bekvämt i ett funktionellt 
hus med hiss. Väljer du att bo på fjärde våningen får du en härlig utsikt från 
din soliga balkong i sydväst. Tycker du om att påta i jorden kan du välja en 
lägenhet i bottenplan. Där har varje uteplats en liten trädgård med plats 
för blommor. Läs mer på peabbostad.se 

VÄLKOMMEN PÅ VISNING!
TID: ONSDAG 12  OKTOBER KL 18.00-19.00 
PLATS: PEABS VISNINGSHUS, DIKLEKÄRRSVÄGEN
INFLYTTNING: HÖSTEN 2012

FÖR ANMÄLAN OCH MER 
INFORMATION KONTAKTA:
Länsförsäkringar, 
Claes Hellström
tel 0303-180 53, mobil 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

FÖRSÄLJN
ING 

PÅGÅR.

VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A 1001, 3 ROK, 82 KVM

GRUNDPRIS: 
1 877 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 628 KR

LÄGRE PRIS: 
1 777 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
5 064 KR

HÖGRE PRIS: 
1 977 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 192 KR

VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A 1301, 3 ROK, 82 KVM

NYA LÄGENHETER FÖR EN SKÖN TILLVARO.
VÄLKOMMEN PÅ VISNING 12 OKTOBER.

AKTUELLT I ALE.

GRUNDPRIS: 
1 862 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 628 KR

LÄGRE PRIS
1 762 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
5 064 KR

HÖGRE PRIS:
1 962 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 192 KRG
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Avnjut frukosten på den 
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Gott om plats för 
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gott om plats att 
umgås

Kiosken i Alafors är ett mer 
än 20 år gammalt problem 
som den nya Samhällsbygg-
nadsnämnden fått i knäet. Ki-
osken ligger på mark som inte 
får bebyggas enligt gällande 
detaljplan, helt enkelt därför 
att området är ett av de farli-
gaste områdena i vår kommun 
på grund av överhängande 
rasrisk och instabilitet (lera). 
Till råga på allt är anslutning-
en till Alingsåsvägen marke-
rad med utfartsförbud. Fast-
ighetsägaren har i 20 års tid 
i omgångar fått s k tillfälligt 
bygglov. Den 2 maj i år fick vi 
en ny plan- och bygglag (PBL) 
och numera kan enbart tid-
begränsade bygglov medges. 
Maxtiden för vad nämnden 
kan medge enligt PBL har för 
länge sedan passerats. Kios-
ken är idag ett svartbygge och 
måste därför om man skall 
följa PBL rivas om man inte 
skapar en byggrätt genom en 
detaljplan.

Fastighetsägaren har därför, 
helt enligt reglerna och på 
samma sätt som alla andra ex-
ploatörer, ansökt om detaljpla-
neläggning för service-/kiosk-
byggnaden och en tillbyggnad. 
Den nytillträdda Kommunsty-
relsen fattade ett snabbt beslut 
om detta 2010-11-30. Förut-
sättningen för att få igenom 
en plan med byggrätter i in-
stabila områden är att en geo-
teknisk utredning görs, samma 
krav som för alla andra ex-
ploatörer, ett krav som fast-
ighetsägaren är synnerligen 
medveten om. Men trots på-
stötningar av såväl bygglovs-
handläggare och kommunens 
planarkitekt som från oss poli-
tiker har fastighetsägaren inte 

behagat inkomma med detta. 
Vi har förstått att fastighetsä-
garen tycker det blir för dyrt! 
Att denna lilla plan dessutom 
skulle bli lika dyr som att plan-
lägga hela fastigheten för bo-
städer mm är rent nonsens.

Jag tog för några veckor 
sedan initiativ till ett infor-
mellt möte med fastighets-
ägaren för att söka komma 
vidare och han lovades då 
ett (ytterligare) tidsbegrän-
sat bygglov i 2 år till dess den 
nya detaljplanen med bygg-
rätt för nuvarande service-
byggnad och kiosk samt ny-
byggnation, precis som han 
önskar, under förutsättning gi-
vetvis att han själv gick vidare 
på sin kant och jobbade fram 
ett förslag till en detaljplan. 
Ett sådant ytterligare tidsbe-
gränsat bygglov i 2 år skulle 
förmodligen inte hålla för en 
rättslig prövning, men vi var 
beredda ta den risken för att 
inte Alaforsborna skall bli utan 
sin kiosk och samlingsplats. 
Men från fastighetsägaren har 
inget hörts, inga utredningar 
har presenterats och om viljan 
saknas hos sökande fastighets-
ägaren går det helt enkelt inte 
att komma vidare.

Fastighetsägaren får skylla 
sig själv. Han själv har avbru-
tit planarbetet trots att både vi 
politiker och ansvariga tjäns-
temän har tänjt på alla lagreg-
ler som går att tänja på för att 
få ha kvar kiosken. Fastighets-
ägaren har haft mer än 20 år 
på sig att ta fram de underlag 
som krävs för ett bygglov men 
viljan att göra så har saknats. 

Jan A. Pressfeldt
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

"Får skylla sig själv"


