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Tidsbokad akutmottagning vid Psykiatriska kliniken,  

Kungälvs sjukhus

Psykiatriska akutmottagningens uppdrag är att hjälpa patienter  
till rätt vårdnivå vid psykisk ohälsa.
Från och med den 3 september kommer vi att erbjuda  
tidsbokade akutbesök.
Kontakt tas med den psykiatriska akutmottagningen  
mellan kl 08:00 – 20:00 dagligen på telefon 0303 989 58

Vid telefonkontakten lämnas en besökstid inom 24 timmar.  
Här finns även möjlighet till stöd och rådgivning.

KUNGÄLVS SJUKHUS

Nu måste det bli 
ett slut på alla 
dessa strömav-

brott som hela tiden sker 
i Älvängen. Efter att jag 
pratat med Ale El så har 
jag förstått att det är väg-
bygget och även cen-
trumbygget runt Älväng-
en som medför att det 
grävs av kablar hela 
tiden. Ale El undrar 
varför ingen ringer dem 
innan det grävs. Ale El 
kommer mer än gärna 
och markerar vart deras 
kablar är.
Som ägare till en villa 
så har jag ringt till det 
lokala elbolaget respekti-
ve Telia för att få dem att 
kostnadsfritt komma och 
märka ut vart deras led-
ningar går. Som ansva-
rig platschef/arbetsleda-
re kan det väl inte vara 
så svårt att lyfta luren 
och begära att få detta 
utfört? Finns detta inte i 
era tankar innan ni sätter 
skopan i backen? Uppen-
bart är att chansa inte är 
en lyckad strategi för oss 
strömlösa. Man får kon-
stant ställa om klockor, 
timers och även motta 
samtal från sitt larmbolag 
för att det saknas extern 
ström till larmet. Antar 
att exempelvis trygghets-
larm för äldre kan påver-
kas av detta.  
Kan man få ett vettigt 
svar från ansvariga plats-
chefer som är inblan-
dade i ombyggnaderna 
i Älvängen hur de skall 
eliminera detta slarv så 
länge detta pågår?

Strömlös och rådlös
med jämna mellanrum

Det är mycket olyck-
ligt att vårt arbete för 
med sig sådana här stör-
ningar.

Vi ska naturligtvis för-
söka lösa problemet sna-
rast, och vi ska ta tag 
i det tillsammans med 
vår entreprenör. En liten 
tröst är att de flesta av 
de svårare kabeljobben 
nu är klara, och då mins-
kar risken för störning-
ar avsevärt. Förhopp-
ningsvis ska det inte 
behöva hända igen.

Om det trots allt 
skulle bli problem igen 
– kontakta gärna oss på 
projektet.
Tack för ditt tålamod!

Bana Väg i Väst
genom

Mona Huovinen

I förra veckans nr av Ale-
kuriren kritiserar privat-
personen Niklas Gab-

rielsson, som fått bygglov 
för en villa i Ölanda, kom-
munen för ”fyrkantigt tänk 
i bygglovsärende” och att 
han känner sig motarbetad, 

att ”de (kommunen) kör ett 
fult spel och att han aldrig 
skulle rekommendera någon 
att bygga i Ale”. Det är i och 
för sig tråkigt eftersom det 
är oerhört mycket lättare att 
få bygglov i Ale kommun än 
i våra grannkommuner till 

exempel Lerum och Kung-
älv, men det är mer bekläm-
mande att konstatera att en 
ung oerfaren person vilse-
letts av en etablerad fastig-
hetsmäklare.

Bakgrunden är att det på 
den tomt som Niklas köpte 
tidigare mycket riktigt fun-
nits ett bygglov från år 2008 
men det bygglovet gick ut 
år 2010 och måste enligt 
Plan- och Bygglagen sökas 
på nytt, det är ingenting 
Ale kommun råder över. 
Detta bygglov innefattade 
mycket riktigt kostnader på 
kr 5 115 för sådant som den 
tidigare tomtägaren/säljaren 
inte utnyttjade och som den 
tidigare tomtägaren/säljaren 
har rätt att kräva tillbaka. 
Vederbörande har dock hit-
tills inte gjort det, men hon/
han har 10 år på sig att göra 
det. Självklart kan inte kom-
munens Samhällsbyggnads-

nämnd skänka och kvitta 
annans fordran till annan, 
tredje person, i detta fall 
Niklas och hans sambo!

På fyra år händer dess-
utom mycket i lagstift-
ningen. Vi fick till exempel 
en ny Plan- och Bygglag den 
2 maj 2011 med nya krav på 
byggherrar, fastighetsägare, 
kommuner med flera aktö-
rer. Det som gällde 2008 
gäller inte 2012. 

Kostnaden för bygglovet 
är 39 430 kronor (och inte 
kr 50 000, som felaktigt 
anges i artikeln). Det kan/
borde heller inte ha varit 
någon överraskning då 
summan meddelas redan 
vid bygglovsskedet. Ingen 
ansvarig vare sig politiker 
eller tjänsteman har heller 
utlovat någon kvittning av 
annans fordran mot Ale 
kommuns samhällsbygg-
nadsnämnd. Att ”räkna med 
att kunna dra av delar av 
tidigare bygglovskostnader 
för utsättning och samråd” 
som Niklas uppenbarligen 

fått mäklarens besked om 
är helt enkelt felaktigt och 
med denna typ av felaktiga 
uttalanden av ansvarige fast-
ighetsmäklare i samma arti-
kel borde nog Niklas ta ett 
allvarligt samtal med denne 
och rikta krav på ekonomisk 
kompensation. Speciellt som 
denne skall känna till regel-
verket.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande Samhälls-

byggnadsnämnden

Irriterande 
strömavbrott

Bana Väg i 
Väst svarar:

Konditor sökes
deltid

Bagare sökes
vikariat, med chans till egen 
tjänstgöring.

Tillträde snarast.

Lennartssons Bageri
Ansökan till:
anette.j@lennartssonsbageri.se

Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

LEDIGA TJÄNSTER

Lättare få bygglov i Ale än i grannkommuner
– Stora överord för 5 115 kronor i ett byggprojekt om 2 500 000 kr!

Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 13/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 11/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

ÖLANDA. Trots att det 
redan fanns ett bygglov 
på tomten, dessutom 
med outnyttjade kost-
nader, blev Niklas Gab-
rielsson som ny ägare 
tvungen att betala fullt 
arvode eftersom det 
behandlas som ett helt 
nytt bygglovsärende.

– Man känner sig 
motarbetad av kommu-
nen, menar han.

I november förra året köpte 
Niklas Gabrielsson och hans 
sambo en tomt i Ölanda för 
att påbörja bygget av sitt hus.  

Eftersom det redan fanns 
ett bygglov med outnyttjade 
kostnader, avsedda för utstak-
ning och tekniskt samråd som 
aldrig blev aktuellt, räknade 
paret med att kunna dra av 
dessa summor på sitt bygglov. 

När fakturan på samman-
lagt närmare 50 000 kronor 
damp ner i brevlådan fick de 
en smärre chock. Trots att 
kommunen tidigare under-
sökt tomten och beviljat ett 
bygglov så sent som 2008, 
räknas det nu som ett helt 
nytt ärende som man faktu-
rerat fullt arvode för. 

Dubbla kostnader
När Niklas kontaktade kom-
munens samhällsbyggnads-

sektor via mejl och ifrågasat-
te kostnaden fick han först 
svaret att det inte fanns något 
bygglov alls. En vecka senare 
ändrade de sig och medgav att 
det fanns ett bygglov utfärdat 
på tomten.

– Det känns som att de 
jobbar emot folk som vill 
bygga. Vi har fått betala för 
saker som kommunen redan 
fått betalt för, som till ex-
empel kostnaden för utstak-
ning på 5115 kronor. Den 
summan kan den förra ägaren 
ansöka om att få tillbaka, men 
den kan inte dras av på vårt 
ärende. 

Den tidigare ägaren har 
inte vetat att det var möjligt 
ansöka om pengarna tillbaka 
och även om hon helt släpper 
kostnaden kan den ändå inte 
komma till nytta för Niklas 
utan stannar hos kommunen, 
såvida hon inte efterskänker 
summan själv. 

– Jag vill betala för det 
arbete som de lagt ner och 
inte för saker som de redan 
fått betalt för. Självklart för-
står jag att taxorna har höjts 
sedan 2008 så att det blir 
en mellanskillnad, men det 
känns inte rätt att få betala 
fullt arvode utan ett enda 
avdrag. Jag är också väldigt 
upprörd över att kommu-
nen ljög mig rakt upp i an-

siktet från första början och 
sa att det inte ens fanns något 
bygglov. Då börjar man ju 
undra hur de jobbar, menar 
Niklas.

Följer taxan
När man ansöker om bygglov 
hos kommunen behandlas det 
alltid som ett helt nytt ärende, 
såvida det inte ser identiskt ut 
som ett som tidigare beviljats. 

Då kan man eventuellt 
skriva ett avtal mellan parter-
na, men så fort man kommer 
med nya ritningar får man 
börja om helt från början.   

Det förklarar Erik Wik-
ström, tf. stadsarkitekt i Ale 
kommun, som hänvisar till 
den fastställda bygglovstaxan. 

– Det är tråkigt om han 
känner sig motarbetad, det 
är inte den bilden jag har. 
Vi försöker alltid att bemöta 
personer med största res-
pekt och enligt min uppfatt-
ning har det gått till som det 
brukar i det här ärendet. Jag 
har själv byggt så jag vet hur 
tråkiga sådana här saker kan 
kännas. Det klart att kommu-
nen får vara lite flexibel i vissa 
gränsfall. Om exempelvis en 
nybyggnationskarta, som får 
vara max två år gammal, är två 
år och sju månader, kanske 
man kan acceptera den ändå. 
Vi måste följa våra bestäm-

melser och kan inte göra un-
dantag i vissa fall men inte i 
andra.

Får medhåll
Niklas Gabrielsson tycker att 
kommunen har ett fyrkan-
tigt tänk när det gäller hans 
bygglov och han får medhåll 
av Lennart Olsson, fastig-
hetsmäklare och franchiseta-
gare på Fastighetsbyrån Ale 
i Älvängen, som förmedlade 
tomten i Ölanda.

– Det finns kostnader som 
man inte utnyttjat i det här 
bygglovet, utsättningskost-
nad och samrådskostnad, och 
det tycker jag att man kunde 
ha fått tillgodose sig. Jag har 
byggt mycket i Ale kommun 
och så här kantigt har jag 
aldrig varit med om. Spon-
tant kan jag känna att det är 
tråkigt att kommunen hante-
rar det på det här viset. 

Han tipsade paret redan 
vid tomtköpet om att det 
fanns outnyttjade kostnader 
som de kunde försöka tillgo-
dose sig.

Förra måndagen kom 
huset på plats och Niklas och 
hans familj ser fram emot 
att flytta in i sin nya bostad 
under hösten, men fakturan 
från kommunen svider fort-
farande. 

– De kör ett fult spel och 

jag skulle aldrig rekommen-
dera någon att bygga i Ale, 
säger han.

”Man känner sig motarbetad”
– Kommunen kritiseras för fyrkantigt tänk i bygglovsärende

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”Kommunen gör inte avdrag för någonting”. Niklas Gabriels-
son tycker att det är orimligt att han ska behöva betala fullt 
arvode för sitt bygglov när det redan innan fanns ett från 
2008 där inte alla kostnader utnyttjats.

M ä b äkl tjä t

Faksimil Alekuriren, vecka 34 2012.

Alla får  
JOBB!

Bö j 0705-23 19 54

Ditt värdföretag finns i Din hemkommun

www.lärlingsgymnasiet.se

Janne 0768-71 20 17    Börje 0705-23 19 54
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Mer än bara lokaltidning


