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NOL. Stöld och skade-
görelse har länge varit 
ett problem på Nols 
båtklubb. 

Ändå står kommunen 
fast vid att området 
måste vara tillgängligt 
för allmänheten även 
nattetid. 

Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) 
ställer sig bakom båt-
klubben och menar att 
bestämmelserna kan 
behöva ses över. 

Ronny Eriksson, kassör i 
Nols båtklubb och medlem 
sedan 40 år, visar öppningen 
i inhägnaden som enligt ar-
rendeavtalet från 2011 måste 
uppmäta minst 1,2 meter i 
bredd och 2,2 meter på höj-
den.  

Eftersom delar av områ-
det tillhör kommunal mark 
måste allmänheten ha till-
gång till området dygnet 
runt för exempelvis fi ske och 
rekreation. 

En grind som står öppen 
dagligen mellan klockan 06 
och 22 är enligt kommunen 
inte tillräckligt, trots stän-
digt återkommande problem 

med inbrott och skadegörel-
se nattetid. 

– Det är vansinnigt att det 
måste stå öppet dygnet runt, 

vad har folk här nere att göra 
mitt i natten? Vi har till och 
med sagt att vi kan sträcka 
oss till att låsa grinden klock-
an 23, men vi får inget gehör 
hos kommunen, berättar 
Ronny Eriksson.

Även klubbens ordföran-
de Bert Andersson är frus-

trerad över situationen.
– Vi har haft inbrott näs-

tan varje vecka hela vin-
tern och våra medlemmar 
är oroliga och uppgivna. Vi 
vill gärna att allmänheten 
ska kunna vistas här – ung-
domar ska kunna komma 
och fi ska och ett tag hade 

vi en pensionärsgrupp som 
sysslade med fågelskådning. 
Eftersom grinden står öppen 
hela dagarna anser vi att man 
har tillträde. Fortsätter ska-
degörelsen måste vi titta på 
åtgärder. 

Han menar också att det 
är en säkerhetsrisk att natte-
tid korsa järnvägsspåret för 
att komma till området och 
att brandfaran dessutom är 
stor då båtklubben gränsar 
till Perstorp Oxos tankar. 

Olika uppfattning
Jörgen Sundén, exploate-
ringsingenjör på Ale kom-
mun, som handlagt ärendet 
hävdar däremot vikten av 
tillgänglighet. 

– Kommunen äger hela 
udden och där måste allmän-
heten kunna röra sig fritt. 
Båtklubben är dessutom 
bara en vinteruppläggnings-
plats och sommartid är det 
många som vill vistas nere 
vid vattnet. I Älvängen till 
exempel fi nns det ingen in-
hägnad alls, där är det alltid 
fritt att promenera. Allmän-
hetens tillgänglighet ner mot 
älven är en prioriterad fråga. 
Båtklubben har skrivit på 
avtalet och ska man ändra i 
det måste det först till en ny 
avtalstext, sedan en ändring i 
detaljplanen och ändra så att 
det blir på klubbens villkor 
framför allmänhetens.

Bert Andersson tycker 
att regelverket är fyrkantigt 
och får medhåll av Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD).

– Mitt råd till båtklubben 
är att skriva ett brev till kom-
munen och begära en för-
handling. Allmänheten har 
tillgång till området, men jag 
håller med om att man inte 
behöver vara där på natten. 
Det fi nns annan kommunal 
mark där allmänheten inte 
har tillträde dygnet runt. Jag 
sympatiserar med idén om 
att förhandla om den punk-
ten i kontraktet. 

JOHANNA ROOS

– Krav på tillgänglighet orsakar problem för Nols båtklubb
Omtvistad öppning

Tillgängligheten ställer till det. Ronny Eriksson, kassör i Nols båtklubb, menar att problemen med inbrott och skadegörelse skulle 
kunna förhindras om området stängdes nattetid, men kommunen prioriterar tillgängligheten för allmänheten. 

Inte tillräckligt. Att allmänheten har tillgång till området mellan 
klockan 06 och 22 är inte tillräckligt enligt kommunen.

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Se våra nya stjärnor. Välkommen in!

Nu lanseras nya C-Klass och en helt ny kompakt-suv, GLA. Passa på att 
uppleva våra senaste stjärnor, ett gyllene tillfälle på många sätt. 

Premiärpriser
C-klass fr. 309.900:- 
GLA fr. 285.900:-
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