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KUNGÄLV. Ett koppel 
företagare från regio-
nen SOLTAK håller nu 
på att starta ett nytt 
forum för affärsutveck-
ling.

Träffarna sker tidig 
onsdagsmorgon på 
Hotell Fars Hatt.

– Vi välkomnar alla 
företag som vill öka 
sina affärsmöjlighe-
ter genom personliga 
rekommendationer, 
eller referenser som vi 
kallar dem, säger Jan 
Lindblom på BNI.

De flesta företag får sina 
bästa affärer genom per-
sonliga rekommendationer. 
Detta har BNI tagit fasta på 
och har därför arbetat fram 
ett koncept för affärsnätver-
kande.

– BNI erbjuder en struk-
turerad form av nätverkande. 
Vi anser att det ska vara en 
del av företagsstrategin för 
affärsutveckling och kund-
rekrytering, säger Jan Lind-
blom.

Till de regelbundna fru-
kostmötena på Fars Hatt är 

företagare från de sex kom-
munerna i SOLTAK (Ste-
nungsund, Orust, Lilla Edet, 
Tjörn, Ale och Kungälv) 
inbjudna att närvara. 

– Det gör inget om det 
kommer en och annan Göte-
borgare också. Huvudsaken 
är att det inte finns några 
konkurrerande företagare i 
gruppen, då faller idén med 
den här typen av nätverk, 
förklarar Jan Lindblom.

– Syftet är att hjälpa var-

andra med kontakter. Givers 
Gain betyder att ju mer refe-
renser du ger till andra, desto 
mer kan du också räkna med 
att få tillbaka. I ett BNI-team 
kan man vara upp till ett 
40-tal ”säljare” som arbetar 
för, och lämnar referenser 
till varandra.

Affärsnätverket på Fars 
Hatt är fortfarande i sin linda 
och alltjämt i uppbyggnads-
stadiet. Innan jul hoppas man 
ha hittat formerna för hur 

framtiden ska te sig.
– Fram till dess blir det 

något av ett informationsfo-
rum där jag delar med mig 
av mina erfarenheter och 
berättar om vad man kan få 
ut av ett affärsnätverk, säger 
Lindblom.

Jerry Brattåsen, närings-
livsstrateg i Ale kommun, är 
med och supportar BNI:s 
ambitioner om ett regionalt 
nätverk.

– Ale är för litet för att 

själva kunna ha den här 
typen av nätverkskonstel-
lation. Företagarna känner 
inte av kommungränserna 
utan är det bara inom rimligt 
avstånd så fungerar det. Fars 
Hatt utgör dessutom en stra-
tegisk knutpunkt för dessa 
möten, säger Brattåsen.
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Jan Lindblom, regionansva-
rig på BNI.

Nätverkande företagare träffas varje onsdagsmorgon på Fars Hatt i Kungälv. 

Bland de morgonpigga gäs-
terna syntes bland andra 
Reidar Johansson från Flink 
Reklam.

Jag brukar tycka om det 
mesta av det du skri-
ver och gör. Ofta får du 

också saker gjorda när du väl 
bestämt dig för att driva en 
fråga. När det gäller din ar-
tikel i förra numret av Ale-
kuriren måste jag tyvärr säga 
att jag inte riktigt delar din 
uppfattning.

Inte har väl vare sig 
kiosken eller byggnaden 
för den före detta Posten 
varit något 20 år gammalt 
problem. Dina föregångare 
gillade väl att det etablera-
des både kiosk och Post på 
den aktuella platsen, annars 
hade vi väl inte fått bygglov 
för kiosken den 10/5 1989 
respektive den 5/9 1990 för 
Posten. Precis som du skri-
ver i din artikel, har dessa 
bygglov sedan förlängts vid 
ett antal tillfällen, vilket 
knappast hade varit möjligt 
om kiosk- och postbyggna-
derna varit ett problem. Den 
ende som har haft problem 
med dem är väl i så fall jag 
som har dragits med stora 
ekonomiska kostnader för 
att tillhandahålla samhället 
den lilla service som kiosken, 
och naturligtvis även Posten 
inneburit på den tiden då 
de flesta inte hade tillgång 
till dagens hjälpmedel för 
betalningar med mera. Alla 
positiva ord och ”ryggdunk-
ningar” från Alaforsborna 
har gjort att det har varit 
värt varenda krona. 

Det var när vi i februari 

2010 ansökte om ett nytt 
tidsbegränsat bygglov för 
en lite större servicebygg-
nad som både Ni och vi 
uppmärksammades på att 
tiden för de tidigare tidsbe-
gränsade byggloven gått ut. 
Det var först då problemen 
började.

När det gäller geotekniken 
så gjorde vi 1989 respektive 
1990 de undersökningar som 
erfordrades för att bygglo-
ven skulle kunna beviljas. Jag 
har fortfarande kvar proto-
kollen från Konsultföretaget 
GF, (nuvarande Norkonsult 
AB), i vilka det står att ”Med 
föreslagen höjdsättning är 
stabiliteten mot bäckravinen 
tillfredställande med lägst 
2,5-faldig 
säkerhet mot 
brott”. Nor-
malt krävs 
endast 1,6-
faldig säker-
het för att 
en fastighet 
skall kunna 
bebyggas, så 
risken för att 
byggnaderna skulle orsaka 
ett skred är nog minimal. 

När det gäller utfarten 
så har Vägverket godkänt 
denna efter besiktning på 
platsen av deras Christer 
Ahnfelt, annars hade vi 
inte fått tidigare beviljade 
bygglov.

Vid en planläggning är jag 
medveten om att placering 

av utfart måste utredas på 
nytt, samt att ytterligare 
geotekniska undersökningar 
och utredningar måste 
göras. Detta kan komma 
att kosta hundra eller flera 
hundratusen kronor, plus 
kostnader till kommu-
nen och plankonsult som 
enligt planavtalet med Ale 
kommun uppgår till sam-
manlagt cirka 170.000:-. 
Dessutom tillkommer kost-
nader för nytt bygglov och 
det är alla dessa utgifter som 
vi är tveksamma till att ta på 
oss, för att driva något vidare 
som även det orsakar oss 
förluster. 

Med den erfarenhet som 
du har, så vet du säkert att 

kalkylerade 
kostnader 
sällan håller, 
utan att 
det ofta 
blir mycket 
dyrare än 
beräknat, 
samt att 
kostnaderna 
enligt ovan 

till största delen är helt 
bortkastade den dagen då 
Ni förhoppningsvis låter oss 
planlägga hela fastigheten. 

Vidare skriver du att fast-
ighetsägaren får skylla sig 
själv för att han har avbrutit 
planarbetet. Sanningen är 
den att jag i brev daterat 
2011-09-19 har skrivit till 
sektor Samhällsbyggnad och 

utryckt att vi behöver lite 
mera betänketid innan vi kan 
svara på om vi vill gå vidare 
med planläggningen. Du 
skriver även att du tagit ini-
tiativ till ett informellt möte 
med oss för 
att försöka 
komma 
vidare och 
att vi varit 
passiva. Det 
var väl jag 
som först 
tog kontakt 
med dig för 
att visa på 
hur andra kommuner har 
förlängt bygglov utöver de 
20 år som lagen tidigare 
har tillåtit och hur Sven 
Boberg, chefjurist på stads-
byggnadskontoret i Göte-
borg, tolkade lagen. 

När vi träffades den 18 
augusti var vi enligt min 
uppfattning överens om att 
även Ale kommun borde 
kunna tolka lagen på samma 
sätt och bevilja nytt tillfälligt 
bygglov för ytterligare 5+5 
år, om så skulle erfordras 
till dess att hela fastigheten 
skulle kunna planläggas. 

Med hänvisning till vårt 
möte och utdrag ur Sven 
Bobergs skrivelse, skrev jag 
den 22 augusti ett brev till 
sektor Samhällsbyggnad 
och bad om att få frågan om 
förlängning av byggloven 
prövade på nytt för ytterli-
gare en 5-årsperiod. Redan 

den 24 augusti fick vi till svar 
att sektor Samhällsbyggnad 
inte kunde tolka lagen på 
detta sätt, utan avslog vår 
ansökan och uppmanade oss 
att inkomma med en avveck-

lingsplan för 
de aktuella 
byggna-
derna. 

Efter att 
jag därefter 
på nytt tagit 
kontakt med 
dig, var du 
snäll och 
ordnade 

så att vi fick träffa Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott den 8 septem-
ber. Tyvärr så resulterade 
det mötet inte i annat än 
att jag någon dag senare, 
genom stadsarkitekt Måns 
Werner, fick beskedet att 
det var planläggning eller 
avveckling som gällde. 
Det var därför jag sa till 
Jonas Andersson på Ale-
kuriren, att jag tycker att 
Ale kommun kunde löst 
frågan om förlängt tillfälligt 
bygglov på ett lite smidigare 
sätt. 

Som du säkert vet så äger 
och förvaltar vi fastigheter i 
en del andra kommuner här 
i Västsverige. Med erfaren-
heter från detta, så tycker jag 
inte att det är så konstigt att 
Ale kommun har den dåliga 
ranking vad beträffar atti-
tyd- och företagsklimat som 

för närvarande är fallet. 
Jag var med på ett möte 

för företagare i Ale gymna-
sium för ett antal år sedan då 
en framträdande tjänsteman 
fick frågan om vad kom-
munen gör för att inte före-
tagsflykten från kommunen 
skall fortsätta. Jag kommer 
ihåg att jag förvånades över 
svaret; ”Det gör kanske inte 
så mycket om företagen flyt-
tar, bara de inte flyttar längre 
bort än att vi kan pendla till 
jobben”. 

Snart får vi väl tyvärr säga 
samma sak om våra matstäl-
len och lunchrestauranger i 
kommunen. Det gör kanske 
inte så mycket om Miljö-
kontoret jagar livet ur dem – 
bara inte våra grannkommu-
ner gör detsamma, utan att 
vi på rimlig tid kan pendla 
till dem…

Vi kan väl ses över en bit 
mat och diskutera vidare, för 
jag tycker det är trevligt att 
prata med dig och ofta har vi 
samma åsikter om saker och 
ting, men det är som min 
gamla tysklärare brukade 
säga: ”Det är undantagen 
som bekräftar regeln”. 

Fars Hatt kan väl vara en 
bra idé, den ligger ju inom 
pendlingsavstånd, speciellt 
nu när den nya vägen börjar 
bli färdig.

Emris Olsson
Svenska Stenhus AB

Svar till Jan A Pressfeldt angående Ahlafors kiosk:

"Det hade gått att lösa på ett smidigt sätt"

Du vet att kalkylerade 
kostnader sällan håller,

utan att det ofta blir 
mycket dyrare än 

beräknat...
Emris Olsson

Det gör kanske inte så 
mycket om företagen
flyttar, bara de inte
flyttar längre bort

än att vi kan pendla
till jobben...


