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LEDIGA TJÄNSTER

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Söker CNC-Operatör

Då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster kommer 
vi att under hösten utöka personalstyrkan med 

ytterligare medarbetare. 

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. 
Skiftarbete alt. ständig eftermiddagsskift (4dgr/vecka)

Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Ytterligare information om jobbet kan ges av 
Daniel Johnsson på telefonnummer 0303-97 561.

Du är välkommen att sända in din ansökan till 
daniel.jonsson@wika.se.

Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge. 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast. 

ÄLVÄNGEN. Vilda väs-
terns tid är förbi, men 
delar av epoken gör sig 
påmind på Carlmarks 
tidigare industriområde 
i Älvängen.

Ale kommun har 
uppmanat den störste 
fastighetsägaren Hawk 
Properties att städa 
upp och säkerställa 
byggnaderna.

Åtgärderna har ute-
blivit och nu väntar 
dryga viten samt att 
kommunen stängslar 
in delar av området på 
den ansvariges bekost-
nad.

Samhällsbyggnadnämn-
den agerar nu med kraft. 
Den pinsamma skamfläcken, 
Carlmarks industriområde, 
även kallad ”Kåkstaden”, ska 
städas upp. Fallfärdiga bygg-
nader hotas av rivning. Dia-
logen med den störste fast-
ighetsägaren, det engelskre-
gistrerade företaget Hawk 
Properties, går via advokat-
firman Lars-Erik Olsson. 
Den 8 februari i år delgavs 
han Samhällsbyggnadsnämn-
dens beslut om ett vite om 
100 000 kronor per kalender-
månad om önskade åtgärder ej 
vidtagits. Det handlar om att 
städa upp på området, förseg-
la fönster och dörrar så att ut-
omstående ej kommer in och 
att de byggnader som inte går 
att reparera rivs.

– Ingenting har hänt och 
därför går vi nu vidare. Det 
betyder att vi kräver in vite 
samt att kommunen startar en 
upphandling om att stängsla 
in fastigheten. Allt sker själv-
klart på Hawks bekostnad, 
säger nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD).

Idag finns ingen verksam-

het i lokalerna, vilket har un-
derlättat för kommunen att 
agera. Tredje part drabbas 
inte.

– Nu måste något ske. 
Miljön är helt oacceptabel på 
området, allt är en enda röra, 
men är du aldrig här så vet 
du inte om det… Dörrar och 
fönster i den mån de finns kvar 
står öppna eller är förstör-
da. Det är en allmän fara att 
vistas i och runt dessa bygg-
nader, suckar förvaltningschef 
Carita Sandros.

Nu är goda råd dyra för 
fastighetsägaren och dess 
ombud. Vidtas inga åtgär-
der före 8 juni utgår vite och 
kommunen tänker inte vila på 
hanen.

– Nej, nu kör vi. Det har 
redan gått för lång tid. Att 
det har fått gå så här långt är 
en skandal och pinsamt även 
ur kommunal synvinkel. Det 
bästa vore självfallet om alla 
dessa byggnader rivdes och 
visar inte 
fastighetsä-
garen någon 
vilja att agera 
kommer nog 
att ske, säger 
Jan A Press-
feldt.

Att det nu 
kan komma 
att bli en 
kostnad för 
Ale kommun 
hymlar de 
heller inte 
med.

– Allt vi 
tvingas göra 
för att säkra 
och städa 
upp området 
sker på fast-
ighetsäga-
rens bekost-
nad, men hu-

ruvida vi kommer att bli ersat-
ta återstår att se, menar Carita 
Sandros.

Det är däremot inget som 
kommunen på sikt ska se som 
en kostnad, utan snarare en 
investering hävdar Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt.

– Området har ett under-
bart läge, strategiskt och att-
raktivt ur många perspektiv. 
Vill inte dagens fastighetsäga-

re göra något med det är det 
bara att beklaga. Ansvaret kan 
de däremot inte frånskriva sig. 
Kan vi inte tvinga fram åtgär-
der kommer vi att agera i ju-
ridisk mening så att den döda 
hand som vilar över området 
tas bort.

Lokaltidningen har sökt Lars-Erik 
Olsson utan framgång.

– Delar av Carlmarksområdet stängslas in

Krafttag i ”kåkstaden”

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mitt i ”kåkstaden”. Carita Sandros, sektorchef för Samhällsbyggnad, och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) agerar nu med kraft för att bringa ordning på Carlmarks tidigare industriområde. Vidtar den störste fastig-
hetsägaren Hawk Properties inga åtgärder kommer byggnaderna att stängslas in. På sikt kan rivning bli aktuell.

Ingen rolig syn.

Nattetid råder rena vilda västern i området.

Konditor sökes
Lennartssons Bageri, Alingsås

Ansökan till: anette.j@lennartssonsbageri.se
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Välkomna!

S-GRUPPMÖTE
Måndag 4 juni kl 18.30 

hälsas alla medlemmar välkomna 

till fullmäktigegruppens möte på 

Folkets hus i Nol.

Vi hjälper dig med
lantbrukets bank- och 
försäkringslösningar.

Ring mig på 0521-27 30 34 
Anders Eriksson, Innesäljare
Lantbruksmarknad 
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