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Tv inget för Tjörn
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TJ Ö R N : Tjörns kommunchef Bo
Svensson ville satsa 40 000
kronor på flygbilder och
eftertexter i ett avsnitt av ett
TV8-program. Men politikerna
sade nej.

I serien ”Skärgårdsdröm – Alla
vill ha ett hus vid havet” får tittaren följa par i deras sökande efter
drömhuset vid havet. Ett avsnitt
planeras att spelas in på Tjörn till
sommaren och med anledning av
detta kontaktade produktionsbolaget Eyeworks kommunen.
Bolaget lovade att kommunen
”skulle presenteras på ett naturligt sätt” i programmet samt att

kommunens namn skulle figurera
i eftertexterna. Detta i utbyte mot
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att Tjörn bidrog med 40 000 kronor
till produktionen.
Kommunchefen Bo Svensson
nappade.
– Vi bedömde att det var en bra

grej för Tjörns kommun, säger
han.
Utlovades något mer än att
kommunen skulle presenteras i
eftertexten?
– Det skulle bland annat innebära
filmning med flyg över Tjörn som
visar den vackra miljön och lyfter
fram Tjörn. Vi bedömde att det var
bra ur marknadsföringssynpunkt.
Hur många tittar på programmet?
– För egen del tittar jag ofta på
TV8 och tycker att de har ganska
intressanta program, säger Bo
Svensson.
MEN IDÉN FÖLL inte kommunstyrelsens presidium i smaken.

– Vi tycker inte att det är något
som skattebetalarna ska stå för. Vi
såg inte heller vad det skulle göra
för nytta för Tjörn, säger kommunalrådet Martin Johansen (FP).
Enligt Martin Johansen kommer inte ens frågan att tas upp på
kommunstyrelsens sammanträde
i nästa vecka.
presschef
på MTG TV, påverkar inte avhoppet
produktionen.
– Inte ett skvatt. Att produktionsbolag söker samarbeten med
kommuner av det här slaget är inte
alls ovanligt. Enda skillnaden är att
Tjörns kommun inte kommer att
kunna påverka själva vilka smultENLIGT MAX LAGERBÄCK,

SVENSSON.
Kommunchef.

JOHANSEN (FP).
Kommunalråd.

! tyck till

Ska kommuner
sponsra tv-satsningar?
www.gp.se/nyheter/bohuslan

ronställen som visas upp, säger
han.
Vilka andra kommuner har
tidigare varit med och sponsrat
programmet?
– Det har jag ingen aning om,
säger Max Lagerbäck.
SANNA LARSSON
0303-20 68 07 sanna.larsson@gp.se

Inget åtal efter
dragkampen
S T E N U N G S U N D : Det blir inget
åtal efter den allvarliga dragkampsolyckan på Kristinedalsskolan i Stenungsund. Åklagaren Maria Johansson anser att
det inte går att bevisa brott.
Det var i början av april som
en 13-årig flicka fick ett finger
avslitet när hon deltog i en
dragkampstävling på skolan.
Kort efteråt avslöjades det att
skolan använt ett rep som inte
var avsett för dragkamp.
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Kommunstyrelsen tog förra
våren beslut om att pröva
den kontroversiella lösningen att skapa tomter på
parkmark. Avsikten var att
kompensera en fastighetsägare för att kommunen
sålt dess vattenrätt till
Kullaviks hamn.
Men ärendet är känsligt.
Byggnadsnämnden valde
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nyligen att inte yttra sig
över förslaget till detaljplan

genomförbart och därför
har de överlämnat det till
kommunstyrelsen.
Själv tror han att det blir
svårt för politikerna att gå
emot grannarna. Ett 20-tal
skrivelser som ifrågasätter
förslaget har kommit in till
kommunen.
– Då måste de gå emot de
boende.
Förtroendet för Kungsbackas kommunledning
försvinner fullständigt,
skrev ett 15-tal fastighetsägare i en gemensam inlaga.
Andra ifrågasatte om förslaget följer den kommunala
likställighetsprincipen.
Roy Söderqvist som protesterat mot tomterna har
även fått signaler om att
politiker i kommunstyrelsen är emot parkmarkslösningen.
– Vi är jätteglada. Det
finns en stark opposition,
och inte bara här området,
mot det här.
Inför kommunstyrelsens
möte 31 maj har bevis på att
en del av parkmarken redan
sålts för 3,6 miljoner kronor
lämnats till kommunen.
Spekulationssyfte hävdar
motståndarna men affären
har ingen inverkan på be-
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vattnet än mark på land.
Kommunstyrelsen har
inte lovat mer än att pröva
lösningen med tomter på
parkmark.
Om det inte blir några
tomter ser Järvsén tre alternativ.
* Hamnens utbyggnad
skrotas och båtplatser i ”fel
vatten” tas bort.
* Fastighetsägarna säljer
vattenrätten.
* Nya diskussioner om
lösningar inleds.
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ÅRETS NYHETER I UTEMÖBLER MED MERA KOMMER
IN DAGLIGEN TILL FÖRSÄSONGSPRISER!

 

Betala innan 1/8 -11 utan avgifter
eller upp till 24 mån, räntefritt.

Rottingmöbler, Dynor,
Kinnabäddens sängar,
Solsängar, Hammockar,
Aluminiummöbler,
Konstrotting m.m.
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Protesterna
gav resultat
K U N G S B A C K A : Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till
förslaget att skapa tomter på
parkmark i Kullavik. Avsikten var
att kompensera en fastighetsägare för att kommunen sålt dess
vattenrätt till Kullaviks hamn.
– Med hänsyn till alla inkomna
skrivelser går det inte att genomföra det här, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M).
Även en föreslagen kompensation till en annan fastighetsägare
om servitut på båtplatser och
upphävt strandskydd dras tillbaka. Nu får kommundirektören
uppgiften att undersöka förutsättningarna för att uppnå en ny
lösning om vattenrätterna. Frågan
avgörs definitivt på kommunstyrelsens möte på tisdag.

Nytt kort för
sommarresor
H A L L A N D : Nu lanserar Hallandstrafiken ett nytt sommarresekort.
Mellan 15 juni och 15 augusti
kan resenärerna åka obegränsat
på alla bussar i Halland. Kortet
gäller även för Öresundstågen
mellan Kungsbacka och Laholm,
Västtågen mellan Varberg och
Horred samt Krösatågen mellan
Halmstad och Landeryd.
Kortet kostar 595 kronor och
går att köpa från och med i dag.

Bild: CHRISTINA CARMBRANT

RÄCKER INTE. Medlemmarna i SPF Hjorten tränar flitigt och frekvent i Gymnastikens hus. Men den sammanlagda uthyrningen i de tre hallarna går sämre än väntat och nu tryter pengarna hos föreningen som ansvarar för driften.

Nästa förening till rakning
A L I N G S Å S : Alingsås Ryttarsällskap räddades nyligen undan
stora svårigheter. Nu hopar
sig de ekonomiska problemen
även för Gymnastikens hus
ekonomiska förening.

– Kommunens kultur- och fritidsförvaltning föreslår att vi får ytterligare 200 000 kronor och i så fall
kan vi hålla ut året ut. Men sen går
det inte längre, säger avgående ordföranden Erik Kjellberg.
Gymnastikens hus i Alingsås är
en ekonomisk förening som förvaltar och hyr ut lokalerna i Gymnastikens hus i centrala Alingsås.
Alingsås IF, Alingsås gymnastikförening, SPF Hjorten och Alingsås
bågskytteklubb är huvudmän för
föreningen.
HUSET INVIGDES 2007, men uthyrningen har allt sedan dess
gått sämre än väntat. Intäkterna
räcker inte till och den planerade
nedtrappningen av det kommu-

kunna bedrivas i den form och på
den plats de gör nu, säger Kjellberg.
föreningen redan ”i viss mån” höjt
hyrorna för de föreningar som
använder lokalerna. Han påpekar
också att hyran ”kanske skulle
kunna höjas något lite ytterligare”
men betonar samtidigt att det inte
skulle lösa föreningens ekonomiska problem.
– Grundproblemet är att vi inte
lyckats få full beläggning på stora
hallen. Efter sommaren flyttar
dessutom Farkostens gymnasium
över till Alströmergymnasiet och
då minskar beläggningen och intäkterna ytterligare. Och intresset
från nya skolor, föreningar och
andra grupper bedömer vi som
svagt.
I förra veckan träffade delar av
styrelsen kultur- och fritidsnämndens presidium. Det ekonomiska
läget presenterades och enligt Erik
Kjellberg kommer man nu fortsätta
ENLIGT ORDFÖRANDEN HAR
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ERIK KJELLBERG
Ordförande,
Gymnastikens hus

nala bidraget har inte kunnat genomföras.
Nu ansöker föreningen i stället
om ytterligare ett bidrag på 350 000
kronor och ett långsiktigt avtal för
kommande år.
– Årets budget visar ett underskott på 348 000 kronor. Får vi inte
det kommer verksamheterna inte

Fler vädjar om stöd
 Gymnastikens hus ekonomiska
förening är inte den enda Alingsåsförening som vänt sig till kommunen
i år och bett om hjälp. I våras beviljades till exempel Ryttarsällskapet
en kommunal borgen för ett banklån
på 600 000 kronor för att ta sig ur
en akut ekonomisk kris.

föra en dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.
– Något löfte om ett långsiktigt avtal fick vi inte, så framtiden
känns fortfarande väldigt osäker,
tillägger han.
Däremot står förslaget att bevilja
föreningen 200 000 av de begärda
350 000 kronorna fast för att likviditeten ska hålla året ut.
– Nu måste vi ställa in oss på att
vidta andra åtgärder för att minska
våra kostnader eller öka uthyrningen, konstaterar Kjellberg.
CHRISTINA CARMBRANT
031-62 45 26 christina.carmbrant@gp.se

