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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

ÄLVÄNGEN. Bara några hundra meter 
från den splitternya pendelstationen 
ligger Carlmarks tidigare industri-
område – en skamfl äck för trakten.

I somras hotade kommunen att 
ålägga fastighetsägaren med dryga 
viten om inget hände, men beslutet 
överklagades. 

Kåkstad. Det finns inte många fler sätt att 
beskriva det tidigare industriområdet bortan-
för Repslagarbanan på. 

Av husen är det bara skalet kvar. Fönster-
rutorna är utblåsta och väggarnas isolering 
hänger på utsidan. En plundrad bil utan däck 
står uppställd ute på gården och från ett gam-
malt elskåp hänger slapparna ut. 

Betongväggarna är täckta med sprayfärg 
och innanför ett av fönstret ligger några kvar-
lämnade ölflaskor. 

Flera gånger har området eldhärjats, vilket 
ger upphov till oro för den gamla repslagar-
banan. 

Mer än en gång har också Jan A Press-
feldt (AD), ordförande i Samhällsbyggnads-
nämnden, slagit näven i bordet, men de rätts-
liga turerna med det engelskregistrerade fast-
ighetsbolaget Hawk Properties advokatfirma 
Lars-Erik Olsson är ännu inte över. 

– Vi har samtal nästan varje vecka om vad 
som bör och ska ske. Tyvärr kan jag bara med-
dela att alla beslut vi fattat är överklagade och 
rättsväsendet är oerhört segt i dessa ärenden. 
Inga beslut har vunnit laga kraft och våra 
hårdhandskar får vänta tills dess att domsto-
larna fastställt Samhällsbyggnadsnämndens 
beslut om stängning, rivning med mera, säger 
Pressfeldt.

Det finns ett beslut sedan tidigare att 
ålägga fastighetsägaren med ett vite om 100 
000 kronor per kalendermånad om önskade 
åtgärder inte vidtagits, men det beslutet över-
klagades till Länsstyrelsen. 

– Vi håller på och tittar på hur vi kan 
komma vidare. Det är olyckligt och jätte-
trist. Vi vill inte ha sådana här områden i vår 
kommun, men som det ser ut nu finns inga 
planerade åtgärder, säger Carita Sandros, 
sektorschef för samhällsbyggnad. 

För nuvarande pågår slutdokumentationen 
över de provtagningar som gjorts av marken i 
området inför en eventuell sanering av giftiga 
ämnen. Den väntas vara klar inom en månad. 

JOHANNA ROOS

– Rättsliga turer förhalar rivningen av ”kåkstaden”

”Hårdhandskarna får vänta”

Obehagligt. Carlmarks tidigare industriom-
råde bakom repslagarbanan är ingen vacker 
syn. 

Upprustning dröjer. Den engelskregistrerade 
fastighetsägaren Hawk Properties rätts-
liga ombud har överklagat beslutet om att 
ålägga med vite om inte åtgärder vidtas. 


