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ÄLVÄNGEN. Tuffa för-
handlingar som nu är 
avslutade.

Ale kommun över-
tar Carlmarksområdet 
genom en fastighetsreg-
lering.

– Äntligen kan skam-
fläcken jämnas med 
marken, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Efter över 20 års förfall 
av Carlmarksområdet kan 
byggnaderna jämnas marken 
och saneras.

– De flesta byggnaderna 
är så förfallna att området de 
senaste åren varit farligt att 
vistas på, säger Jan A Press-
feldt och fortsätter:

– Sedan 2009 har jag käm-
pat inom det kommunala 
systemet för ett kommunalt 
övertagande men först efter 
tre mordbränder i oktober 
2011, då jag utnyttjade min 
rätt som ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden att 
fatta beslut om förbud för 
användning av byggnaderna 
och att området omedelbart 
skulle stängslas in, så förstod 
alla allvaret.

– Det är glädjande att vi 
genom en rad kloka beslut 
och diskussioner nu kom-

mit fram till nästa kapitel 
för detta område. Samhälls-
byggnadsnämnden har le-
vererat en total samsyn som 
möjliggjort denna framgång, 
en politik som Ale behö-
ver, säger Tyrone Hansson 

(FIA), vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förhandlingar har pågått 
under lång tid mellan fastig-
hetsägaren Hawk Proporites 
LTD, genom ombudet och 
tillika advokaten Lars-Erik 

Olsson.
– Det är en glädjens 

dag att kunna meddela Äl-
vängenborna att så snart ju-
ridiken är klar under våren 
2015, så kan och kommer 
Samhällsbyggnadsnämnden 

att fatta beslut om en rivning 
av hela området för sane-
ring och utveckling. Kanske 
min vision om en rekrea-
tionsplats med en marina 
och gästhamn, ställplats för 
husbilar, café, handel och 

service, kanske en hantverks-
by och en strandpromenad 
med fiskemöjligheter utmed 
Göta Älv så småningom kan 
bli verklighet, säger Jan A 
Pressfeldt.

Parterna träffades på ons-
dagsmorgonen för att skaka 
hand och förkunna att upp-
görelsen är i hamn.

– Min uppgift har va-
rit att sälja av fastigheterna 
och bli av med ett problem. 
Vad man glömmer lätt är att 
Carlmarksområdet utgjorts 
av gemensamhetsanlägg-
ning, men att Hawk Propo-
rites LTD fått klä skott för 
all negativ publicitet. Det 
har varit lite trist i det av-
seendet. Nu hoppas jag att 
Ale kommun kan göra något 
vettigt av detta område. Det 
är skönt att vi är i mål. Jag 
tycker att dialogen med Jan 
A Pressfeldt fungerat bra, sä-
ger Lars-Erik Olsson.

Pressfeldt kunde inte hålla 
tillbaka sin glädje efter avslu-
tade förhandlingar. 

– Detta är min största po-
litiska triumf, konstaterade 
Pressfeldt för att sedan vän-
da sig mot Lars-Erik Olsson.

– Jag lovar att bjuda in dig 
när vi ska inviga gästhamnen 
som ska ligga här!

JONAS ANDERSSON

”Min största politiska triumf”
Jan A Pressfeldt (AD) efter fastighetsregleringen:

Historiskt ögonblick. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) och advokat Lars-Erik Olsson skakar hand. Ale 
kommun övertar Carlmarksområdet genom en fastighetsreglering vilket innebär att nuvarande byggnader kan jämnas med marken.
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Som vanligt har vi extra bra julpriser på de populäraste behandlingarna.Välkommen till ett härligt 2015
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FINA ERBJUDANDEN!
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julkorgar där du kan blanda 
varor från hela butiken!
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