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ÄLVÄNGEN. Samhällsbyggnadsnämn-
dens beslut att stängsla in delar av 
Carlmarks tidigare industriområde i 
Älvängen har nu utförts.

Beslutet har dessutom vunnit gehör 
hos Länsstyrelsen som avslog fastig-
hetsägarens överklagan.

– Det är en delseger att vi har stop-
pat tillträdet till området, säger nämn-
dens ordförande Jan A Pressfeldt (AD).

Ale kommun har genom ett antal tuffa beslut 
i Samhällsbyggnadsnämnden ökat trycket på 
fastighetsägarna på området, i första hand 
det engelska bolaget Hawk Properties, som 
företräds av en Göteborgsadvokat. Ett antal 
mordbränder, uppgifter om kriminella upp-
görelser, tillhåll för ungdomar och en allmän 
oröra samt att flera av de stora byggnaderna 
mer eller mindre faller för vinden ledde till 
att nämnden beslöt att stängsla in området. 
På sikt är målet att de fallfärdiga byggna-
derna ska rivas.

– Vi har bett fastighetsägaren att riva de 
farliga lokalerna, men det är överklagat till 
Länsstyrelsen. Jag tror nog att vi ska vinna 
förståelse för vår begäran, hittills har Läns-
styrelsen varit helt på vår linje, säger Jan A 
Pressfeldt.

Det mest troliga är emellertid att advoka-
ten fortsätter att överklaga, vilket kan med-
föra att det tar år innan byggnaderna rivs.

– Förutsatt att vi inte hittar en annan form 
av uppgörelse. Vi för självklart en diskussion 
med fastighetsägarna. Nu har vi dessutom 
fått rapporten om markföroreningarna. 
Det finns gifter som är allt annat än bra och 
rasrisken är också uppenbar för hela områ-
det. Det gör att en marksanering måste äga 
rum- Det kan vi formellt sett ålägga fastig-
hetsägarna, men visst hade det varit bättre 
att försöka hitta en helhetslösning för hela 
området, avslutar Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. I torsdags 
lottades de kommunala 
sommarjobben ut.

Av sammanlagt 460 
sökande drog Omsorgs- 
och arbetsmarknads-
nämndens ordförande 
Boel Holgersson (C) de 
lyckosamma 250 som 
erbjuds arbete under 
tre veckor i sommar.

Hur går det till när de kom-
munala sommarjobben lottas 
ut? 

Det är en fråga som 
Arbetsmarknadsenhetens 
verksamhetschef Andreas 
Witt fått många gånger 
genom åren. 

Därför var Alekuriren på 
plats när nämndordförande 
Boel Holgersson (C) i tors-
dags drog de 250 namnen ur 
urnan.  

Sommarjobben, som 
erbjuds till kommunens 16 
och 17-åringar, kan vara 
inom många olika verksam-
heter. Många platser finns 

exempelvis inom äldreom-
sorg och vaktmästeri. I ansö-
kan har man fått önska dels 
yrkesområde och dels på 
vilken ort man helst skulle 
vilja arbeta.

– Sommarjobbet är en 
bra erfarenhet, särskilt i Ale 
där den långa praoperio-
den tagits bort. Det blir den 
första riktiga kontakten med 
arbetslivet och man får känna 
på att arbeta inom ett visst 
område, säger Boel.

Det gäller att ha tur i två 
omgångar. Först ska man bli 
en av de 250 som får som-
marjobb och bland dem sker 
sedan ytterligare en lottning 
där chansen att få sina första-
handsval ökar desto tidigare 
man blir dragen.

Slumpen avgör
På de noga hopvikta lap-
parna som blandats i en urna 
står de sökandes namn och 
personnummer. Först drogs 
220 namn som sedan blanda-
des med 30 som är priorite-

rade. Särskilda behov ligger 
till grund för en prioriterad 
plats, som tillämpas i fall där 
behovet av ett sommarjobb 
bedöms vara extra stort. 

Även 15 reservplatser lot-
tades ut.

Namnlistan finns nu på 
kommunens hemsida och i 
slutet av maj kommer ung-
domarna att få reda på vilken 
arbetsplats de erbjuds att 
jobba på.

De ungdomar som fått 
sommarjobb kommer att 
arbeta fem timmar om 
dagen under sammanlagt tre 
veckor, antingen från vecka 
25 till 27 eller från 31 till 33. 

JOHANNA ROOS

– Namnlistan fi nns nu på 
kommunens hemsida

Sommarjobb lottades ut

I torsdags lottades de 250 kommunala sommarjobben ut till ungdomar mellan 16 och 17 år. 
Jämfört med i fjol var det 30 fl er sökande i år. Boel Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden fi ck hjälp av Camilla Alverby, Lillie Östlund, Andreas Witt och 
Sara Mellbin från Arbetsmarknadsenheten att sortera de utlottade namnen. 

Det är slumpen som avgör.
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KF-GRUPPEN
Måndag 13/5 kl. 18.30

i Folkets hus i Nol

Alla medlemmar
hälsas välkomna!

Välkommen!

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 16/5 kl. 18.30

i Folkets hus i Nol

På dagordningen:

-

ringsprinciper för kommande 

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Viktoria Swedish ICT söker testpiloter 

www.viktoria.se/sunset

Vill du vara med och göra 
vardagspendlandet smartare?

STÄNGT i väntan STÄNGT i väntan 
på rivning!på rivning!

Fina 
 pris er

Mån–fre 11.00–13.30

Instängslat i väntan på nästa steg som mycket väl kan bli en rivning av de fallfärdiga fastig-
heterna på Carlmarks tidigare industriområde.


