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CRESCENT DECA 
Crescent deca
Alu ram, carbon 
framgaffel
20-vxl Shimano tiagra
Rek pris 9995:-

CRESCENT GIGA HERR/DAM 
Crescent giga herr/dam
Carbonram och gaffel
20-vxl shimano 105/tiagra
Rek pris 15995:-

SCOTT SPEEDSTER 35 DAM RACER
Alu ram, carbon framgaffel
27-vxl Shimano tiagra/sora
Rek pris 8995:-

Se fl er kampanjpriser på www.alvangenscykel.se

KING 3-VXL DAM ELLER HERR
Svensktillverkad cykel från Varberg
Alu ram godkänt lås,
belysning, korg
Rek pris 4495:-

SCOTT SCALE 60
Alu ram, rock shox framgaffel 
med pop lock, 30-vxl 
shimano xt
Rek. pris 11995:-

VÄTTERNDAGAR 
7-10 MARS

FREDAG 8/3
09.30-18.00

SÖNDAG 10/3
11.00-15.00

TORSDAG 7/3
09.30-20.00
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Säljare från 
Crescent på plats

SPECIALRABATTER DESSA DAGAR

VID KÖP AV CYKEL DESSA 

DAGAR LÄMNAS 15% RABATT 

PÅ TILLBEHÖREN!
Med reserveration för slutförsäljning

 vid köp av 
cykel erbjuds en bike fi t inställning av 

LÖRDAG 9/3
09.30-15.00

SKEPPLANDA. Väntan 
är över för fi kasugna 
Skepplandabor. 

I fredags var det 
premiär för Café Molin, 
som drivs av de äkta 
makarna Jonas och 
Rakel Molin.

Hemleverans av 
nybakta frallor är en av 
deras många idéer.

Lagom till premiären hade 
våren kommit till Albotor-
get och värmande solstrålar 
landade på de svarta blanka 
stolarna. Gästerna avlöste 
varandra och de nya ägarna 
berömdes för såväl kaffe som 
bakverk.

Ur en liten stålkanna med 
pip häller Jonas skummad 
mjölk i en enkel espresso. 
Med vana rörelser formar 
han ett hjärta och ställer 
sedan den lilla koppen på ett 

matchande fat.
Han och hustrun Rakel är 

inte de första att starta café i 
lokalen på hörnet mitt emot 
Tempo, men med nya fräscha 
idéer hoppas de på att kunna 
skapa en framgångsrik verk-
samhet. 

– Vi lyssnar noga på vad 
kunderna efterfrågar och 
försöker att bemöta öns-
kemålen. Vi har lite idéer, 
bland annat kommer jag att 
köra ut baguetter med olika 
röror till företag. Sedan har 
vi även planer på att ta upp 
beställningar på frukostbröd 
som levereras direkt hem till 
kunderna på lördagar, berät-
tar Jonas.

Skepplandabon Anita 
Engman, som sitter och 
dricker kaffe vid ett bord 
intill, nickar instämmande.

– Det har funnit för länge 
sedan här i Skepplanda då 

SBTK tog upp brödbeställ-
ningar. Det är något som 
man saknat så det är en jät-
tebra grej.

En annan idé är att sätta 
ihop picknick-korgar som 
kan förbeställas.

– Det finns mycket fin 
natur här i området och då 
tänker vi att man kan köpa 
med sig utflyktsmaten från 
oss. 

Caféet ligger i samma 
hus som biblioteket och ett 
önskemål hade varit en dörr 
mellan lokalerna.

– Vi har tagit upp frågan 
med Alebyggen, men vi får se 
om det är möjligt. I och med 
bibliotekets längre öppetti-
der hade det varit helt per-
fekt för oss, säger Jonas.

– Många idéer för Albotorgets nya café 

Molins har tagit över
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Premiärfi ka. I fredags öppnade Café Molin på Albotorget, som drivs av Rakel och Jonas 
Molin. 

BOHUS. Planerna på att 
bebygga området Bo-
hus Skans läggs ner.

Det efter att mar-
ken visat sig innehålla 
allvarligt höga förore-
ningshalter av framför 
allt bly.

Jan A Pressfeldt 
(AD), ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämn-
den, menar att marken 
skulle ha undersökts 
tidigare.

Diskussioner om att bebygga 
området startade redan för 
ett tiotal år sedan och 2005 
tecknades ett planavtal med 
Ale kommun. 

Enligt Lena Hedlund, 
miljöinspektör, gjordes den 
första marktekniska under-
sökningen 2010 i samband 
med att en miljökonsekvens-
beskrivning upprättades. På 
uppdrag av exploatören gjor-
des ytterligare en undersök-

ning 2011, trots att marken 
redan vid första tillfället 
visade sig innehålla extremt 
höga föroreningshalter av 
framförallt bly. 

På dessa grunder har 
Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslagit Kommunstyrel-
sen att avbryta planarbetet i 
området. 

”Alla visste”
Nämndordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) är mycket 
kritisk till att man inte 
undersökte marken i ett tidi-
gare skede.

– Alla inblandade har 
sedan länge känt till att 
området varit kontaminerat 
av allehanda gifter, bland 
annat på grund av de skjut-
banor som funnits i området 
sedan 40-talet. Därför är det 
för mig ofattbart att kom-
munen, som har monopol 
på detaljplaneläggningen, 
inte direkt undersökte mar-
kens lämplighet. Många års 

arbete och framför allt kost-
nader för exploatören, men 
även för kommunen, hade då 
kunnat undvikas. Det är ett 
systemfel inom det kommu-
nala plansystemet när man 
inte, som plan- och byggla-
gen föreskriver, prövar mar-
kens lämplighet först och 
inte i slutet av planarbetet. 

Även Magnus Blom-
bergsson, stadsarkitekt och 
verksamhetschef på Plan- 
och bygg på Ale kommun, 
menar att det var välkänt att 
marken var förorenad.

– Både privata och kom-
munala aktörer har vetat om 
att det legat en skjutbana i 
närheten. Nu avslutas plan-
arbetet som övergår i ett mil-
jöärende, men det kan ta lång 
tid innan något kan göras åt 
den förorenade marken. 

– Förorenad mark stoppar byggplanerna
Bohus Skans avbryts


