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Nytt blixtnedslag
– ny villabrand

Ännu ett åskoväder orsakade en villabrand på torsdagskväl-
len. Denna gång var det Surte som drabbades. Räddningstjäns-
ten fick rycka ut efter halv åtta på kvällen till en villa på Egna-
hemsvägen. Ett mycket sannolikt blixtnedslap hade medfört att 
en brand uppstått på vinden. Räddningstjänsten fick skära upp 
delar av taket och med hjälp av rökdykare lyckades de till sist 
släcka och hindra branden från att spridas vidare. Ingen person 
kom till skada.

Foto: Christer Grändevik
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Det är vi
som är
Axelssons!

Surte
Älvä

ngen

Perfekt familjevilla med 
inglasat uterum!
Här kan vi erbjuda en riktigt bra villa med utmärkt läge i Surte. Hela 144 kvm med 
fyra rejäla sovrum. Inglasat uterum i västerläge. Här är mycket gjort såsom nyare kök, 
badrum och fönster. Fristående garage. Kort avstånd till pendeltåg mot Gbg. En perfekt 
familjevilla som ska ses och upplevas på plats. Välkommen! 144 kvm. 

Pris 2.950.000:- som utgånspris. Visas 12/6. Videgårdsvägen 20.
Henrik Kjellberg: 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Tomter med vackra vyer!
Nu kan vi erbjuda två stycken tomter i vackra 
Torp precis ovanför Vikadamm i Älvängen. Mycket bra läge och härliga vyer. Den ena 
är på ca 3500kvm och den andra ca 2000kvm. Bo på landet men ändå nära centrum! 
Kontakta ansvarig mäklare för mer info. Välkommen! 

Pris 600.000:- som utgångspris/st.  
Torpvägen 140.

 

Se gärna våra samtliga  

73 objekt på vår  

hemsida: axelssonsfast.se
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gLunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

BAADDDDDSSSSSÄÄÄÄSSSSOOONNGGG!!!
VÄLKOMMEN IN TILL OSS!

Anmälningsplikt gäller även utan bygglov
ALE. Bygglovshante-
ringen förenklas ytter-
ligare när fl er åtgärder 
befrias från bygglov.

Men lättnaden kan få 
förödande konsekven-
ser.

Även bygglovsbe-
friade åtgärder måste 
anmälas till kommunen 
och ingen byggnation 
får inledas innan Sam-
hällsbyggnadsnämnden 
har lämnat startbesked.

Dragan Danilovic, 
bygglovschef i Ale, oroas 
över medias beskrivning av 
de lättnader som sker när 
Plan- och bygglagen skrivs 
om 2 juli.

– Det var varit för stort 
fokus på bygglovsdelen, vad 
som kräver bygglov och inte. 
Faktum är att alla åtgärder 
ska anmälas till kommunen 
och det är sedan Samhälls-
byggnadsnämnden som 
lämnar startbesked. Innan 
det har skett får inget gö-

ras. Det är en oerhört viktig 
information att nå ut med. 
Överträdelser kan bestraffas 
med viten och det är inga 
småpengar, säger Dragan 
Danilovic.

Samhällsbyggnadsnämn-
den har att ta ställning till 
om åtgärden som planerats 
följer de lagar och föreskrif-
ter som gäller. När exempel-
vis en om- eller tillbyggnad 
är genomförd ska också ett 
slutbesked ges innan bygg-
naden får tas i bruk.

– Lagändringen inne-
bär en förenkling helt klart, 
men det handlar kanske om 
25%. Många åtgärder kräver 
fortfarande bygglov, menar 
Dragan.

Exempel på åtgärder som 
inte kräver bygglov, men 
som ändå måste anmälas till 
kommunen är mindre till-
byggnader och inredning av 
ytterligare lägenhet i ett be-
fi ntligt hus.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

1.  Uppförande av en komple-

mentbyggnad på 25 kvm 

byggnadsarea med högst 4 

meters nockhöjd

2.  Tillbyggnad av huvud-

byggnad på högst 15 kvm 

bruttoarea  

3.  Tillbyggnad med högst två 

takkupor

- gäller inte om man redan har 

två takkupor, har man redan 

en får man bygga en till

4.  Inredning av ytterligare en 

bostad

(-gäller inte komplementbo-

stadshus)

KRÄVER INTE LÄNGRE BYGGLOV

Att inreda ytterligare en lägenhet i ett befintligt hus är numera 
bygglovsbefriat, men anmälningsplikt gäller och inga åtgärder 
får påbörjas innan kommunen lämnat startbesked.


