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UF-mässa med framgångar 
för Ale gymnasium Läs sid 3
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Manusstopp torsdag 3 november

Boka Er annons på 0303-333 739

Nyheter, tips eller ideer? Ring Jonas (0303-333 735) eller Johanna (0303-375 010)

ÄLVÄNGEN. Tre mord-
bränder fick räcka.

I veckan enades Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens arbetsutskott 
om nyttjandeförbud av 
ett antal fastigheter 
på Carlmarks tidi-
gare industriområde i 
Älvängen.

– Vi kan inte vänta 
tills någon skadas eller 
till och med omkommer, 
säger nämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Carlmarks industriområde 
eller ”kåkstaden” som den 
kallas i folkmun är sedan 
några år tillbaka en priorite-
rad fråga hos Samhällsbygg-
nadsnämnden. De fallfärdiga 
fastigheterna och ovårdade 

tomterna är en skam för Ale 
kommun. Trycket har därför 
ökat på samtliga fastighetsä-
gare och kravet om upprust-
ning eller rivning av bygg-
naderna har varit tydligt. 
Nämnden har också hotat 
med vite om ingen bättring 
sker. Under hösten har tre 
bränder ägt rum i lokaler 
som ägs av det engelska bo-
laget Hawk Properties.

– Det står nu utan tvivel att 
det innebär en stor risk att be-
träda området och därför har 
jag som ordförande omgåen-
de tagit beslut om att stänga 
av vissa delar av fastigheterna. 
Vi har i samma stund delgivit 
fastighetsägaren fem punkter 
med åtgärder som vi kräver 
ska utföras. Det handlar om 
att avlägsna skrotbilar, städa 
upp allt material som ligger 

spritt på området, förseg-
la byggnader så utomståen-
de inte kan ta sig in då det 
föreligger rasrisk och efter-
som det också råder stor risk 
för personskada för de som 
beträder området ska fastig-
hetsägaren upprätta en provi-
sorisk avspärrning, säger Jan 
A Pressfeldt som menar att 
det är färdiglekt på området.

Ordföranden i Samhälls-
byggnadsnämnden kan på 
egen hand fatta denna typ av 

beslut i brådskande fall, där 
tid inte medges för normal 
beslutsgång. I detta fall ställ-
de sig även arbetsutskottets 
Fredrik Johansson (M) och 
Tyrone Hansson (S) bakom 
handlingen.

Hawk Properties delges i 
Sverige genom advokat Lars-
Erik Olsson som tyvärr inte 
har gått att nå för en kom-
mentar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

POLIS
RONDENRONDEN
Tisdag 25 oktober

Smyckestjuv
Villainbrott i Nödinge. Ett 
fönster bryts upp och smycken 
tillgrips.

Onsdag 26 oktober

Dieselstöld
Dieselstöld på en byggarbets-
plats i Grönnäs. Två män ses 
lämna platsen i en vit skåpbil.

Villainbrott rapporteras från 
Häljered, Nol. Diverse gods 
tillgrips.

Torsdag 27 oktober

Brand på skola
Någon tänder eld på en bunt 
papper inne på en elevtoalett 
i Himlaskolan, Alafors. Lyck-
ligtvis sprider sig inte elden. 
Toaletten drabbas av rökskador 
och måste saneras.

Inbrott i PRO:s cafélokal i 
Bohus servicehus. Kontanter 
blir tjuvarnas byte.

Fredag 28 oktober

Inbrott i Ryd
Villainbrott i Ryd. Inbrottstju-
ven tar sig in via altandörren 
och tillgriper en tv-apparat. 
Spaningstips finns i ärendet. 

Lördag 29 oktober

Misshandel
En misshandel sker i Bohus. 
Målsägande blir slagen i 
ansiktet.

Garageinbrott på Tån i Ala-
fors. Diverse elverktyg tillgrips.

Söndag 30 oktober

Villainbrott
En villaägare i Skepplanda får 
ovälkomna gäster på besök. 
Tjuvarna tillgriper kontanter.

Försök till villainbrott i 
Nödinge. Brytmärken upptäcks 
på altandörren. Troligen är det 
larmet som skrämmer gär-
ningsmännen på flykten.

Det råder nu tillträdesförbud till vissa av byggnaderna Det råder nu tillträdesförbud till vissa av byggnaderna 
på Carlmarks tidigare industriområde.på Carlmarks tidigare industriområde.

Färdiglekt på Carlmarks
– Delar av området får tillträdesförbuddesförbud

ALAFORS. 4,5 miljo-
ner besökare och en 
omsättning om 4,2 mil-
jarder kronor.

Ullared är inte längre 
en lågprisaffär.

Verkställande direk-
tören, Boris Lennerhov, 
berättade istället för 
nyfikna aleföretagare 
om hur de idag har 
utvecklats till Skan-
dinaviens största 
utflyktsmål.

Det blev en inspirerande 
företagarkväll i onsdags. 170 
åhörare på plats i Medborgar-
huset i Alafors fick lyssna till 
entreprenören som har varit 
med och utvecklat Sveriges 
mest kända handelsplats, 
Gekås i Ullared. Boris Len-
nerhov har varit med sedan år 
2000 och färden har gått i en 
hissnade takt. Bara för att få 
grepp om storleken kan note-
ras att företaget idag omsät-

ter tre gånger så mycket som 
hela Ale kommun, men Ulla-
red är mer än ett paradis för 
shoppingsugna.

– Vi jobbar hela tiden med 
att utveckla sidoverksam-
heterna. Det har vi lyckats 
ganska bra med. Liseberg 
har 3 miljoner besökare, vi 
har 4,5 miljoner. Det gör 
oss till Skandinaviens största 
utflyktsmål och det ska inte 
Liseberg gråta över för ju fler 
familjer som handlar hos oss, 
desto fler har råd att åka till 
attraktionen i Göteborg, sa 
Boris Lennerhov.

Numera vill Gekås gärna 
att kunderna stannar över 
natt.

– Vi har en populär stugby 
som vi ständigt bygger ut, där 
alla kan förbereda sig genom 
att bland annat koppla av i 
en badtunna. I februari 2013 
öppnar vi ett konferenshotell 
som vänder sig till en annan 
målgrupp. Det blir spän-

nande.
Vad ligger då bakom fram-

gångarna i Ullared?
– Vårt främsta argument 

är att allt vi erbjuder ska 
vara extremt prisvärt. Vi har 
ett kundfokus som jag tror 
är ganska unikt, dessutom 
otroligt många lojala medar-
betare som gör shoppingen 
till ett nöje. Inte mindre än 
tre gånger per vecka tvingas 
vi fylla på hela varuhuset 
med varor, då vill det till att 
ha personal som ställer upp, 
svarade Boris Lennerhov 
med ett ständigt leende på 
läpparna.

Den typiska kunden i Ulla-
red är en kvinna, 42 år, som 

lever i ett hushåll med tre 
personer. Hon har åkt 22 mil 
enkel resa och gör om resan 
ytterligare en gång innan året 
är slut. Den genomsnittliga 
kunden handlar för 2700 
kronor.

– Kvinnorna är vi oerhört 
angelägna om och hotbilden 
utgörs av mannen, men vi 
försöker se även det som en 
möjlighet. Kan vi få mannen 
att trivas ännu bättre kan 
vi fortsätta utvecklas. Idag 
tröttnar han redan efter två 
timmar och därför har vi lagt 
ner mycket tid på att hitta 
attraktioner som intresserar 
honom. Vi har öppnat en 
sportsbar, självklart i anslut-

Lennerhov höll hovhov

tagare

GEKÅS ULLARED I SIFFROR
Omsättning 2011: 4,2 Mkr
Antalet besökare: 4,5 miljoner
Personal: 1200
Antalet kundvagnar: 6000
Antal parkeringsplatser: 3000
Antalet utgångskassor: 70

Besöksrekord: 29 500 kunder 25 
juli 2011
Försäljningsrekord: 30,2 Mkr 30 
oktober 2010
Antalet bussar till Ullared: 3000

ning till damkonfektionen. 
Då har både hon och han 
att göra. Det gör också att 
kvinnan kan få ro att handla, 
vilket vi är ytterst måna om…

Alla framgångar till trots 
ser Boris Lennerhov en stor 
utvecklingspotential i Ulla-
red.

– Vi kan bli bättre på allt 
och målet är att förbättra 
100 saker med en 1% och 
inte som många andra gör, 
försöka förbättra ett område 
med 100%. Vi vill utveckla 
allt, men i små steg.

Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) tog sedan chansen att 
presentera Erik Lidberg 
som tillträder tjänsten som 
kommundirektör i Ale nu på 
onsdag.

– Ett av Eriks främsta upp-
drag blir att engagera sig i 
näringslivsfrågorna. Vi måste 
skapa ett klimat som både vi 
och ni känner är acceptabelt, 
sa Berglund och Erik Lidberg 
fyllde i:

– Jag har en del erfaren-
het från andra kommuner. 
En del kanske kan fungera 
här, men först och främst ska 
vi lyssna till er och idén om 
ett näringslivsråd låter spän-
nande.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

170 företagare, politiker och kommunala tjänstemän lät sig inspireras av Gekås vd Boris 170 företagare, politiker och kommunala tjänstemän lät sig inspireras av Gekås vd Boris 
Lennerhovs föreläsning i Alafors medborgarhus.Lennerhovs föreläsning i Alafors medborgarhus.


