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OrUSt :  Bättre luft, godare 
mat och lägre ljudvolym. Men 
samtidigt mindre utrymmen 
och långt att åka för en del. 
Högstadieelevernas åsikter om 
flytten från Henån till Ellös är 
blandade.

Klockan närmar sig tolv och Na-
talie Renström, Evelina Tullock, 
Mattias Wilsah, Linus Eklund och 
Lars Svanberg i klass 8A har satt sig 
till bords i matsalen i Ellös skola. 
Den är mindre än motsvarigheten 
i Henån och eleverna får äta vid 
olika tidpunkter för att få det att 
fungera.

– Men maten är godare här, säger 
Mattias Wilsah efter att nästan ha 
avslutat sin portion med pastaskru-
var och ugnsbakad falukorv.

Han är själv från Ellös och cyklar 
nu till skolan på några minuter, is-
tället för att ta bussen till Henån. 
För Lars Svanberg är situationen 
den omvända.

– Jag tycker inte att det här är 
så bra. Jag hade hellre gått kvar i 
Henån. Det tar en timme att åka 
hit, säger han.

NataliE RENstRöM BoR också i 
Henån, men är trots det glad över 
flytten. Hon hade problem med häl-
san i den nybyggda skolan och kan 
nu bokstavligen pusta ut.

– Ögonen rann och jag hade svårt 
att andas, jag vill inte tillbaka dit. 

Sen är det varmare här också. I 
Henån öppnades fönstren när det 
blev 20 grader och så blev det kallt 

igen, säger Nata-
lie Renström.

Evelina Tul-
lock tycker å an-
dra sidan att El-
lös skola känns 
lite trång.

– I Henån var 
det större och 
inte så mycket 
grejer överallt. 

Jag gillade den skolan mycket bätt-
re. Jag hoppas att vi flyttar tillbaka 
i vinter, säger hon.

Ellös HögstadiEskola – en spek-
takulär terassbyggnad med milsvid 
havsutsikt – uppfördes så sent som i 
början av 90-talet, men bommades 
igen när Henåns skola stod klar inför 
förra läsåret. Rektor Ulf Hjortsfeldt 
är glad över att resursen fanns att till-
gå när flytten från det fuktangripna 
nybygget blev oundviklig.

– Det har underlättat enormt. 
Här finns expedition, personalut-
rymmen och bra undervisnings-

salar. I princip är det bara studie-
material vi har fått flytta med. Ett 
annat stort plus är att personal som 
varit sjuka och inte kunnat jobba i 
Henån har kommit tillbaka i tjänst, 
säger Ulf Hjortsfeldt.

dE Elva uNdERvisNiNgssalaRNa i 
huset räcker inte riktigt till. Därför 
hålls en del av lektionerna i Folkets 
parks lokaler några hundra meter 
bort.

Rektorskollegan Gunnar Axelsson 
tror att flytten tillbaka till Henån 
kommer att dröja ett bra tag.

– Jag skulle bli oerhört förvånad 
om vi är härifrån före jul. Det kanske 
snarare handlar om nästa sommar. Vi 
vill komma tillbaka till en skola med 
möjlighet till studiero. Eftersom vi 
kan driva verksamheten på samma 
sätt som om den varit permanent här 
i Ellös, känner vi också att vi kan ha 
stort tålamod, säger han.

Jonas EmtErvall
0303-20 68 07 jonas.emtervall@gp.se

olika syn på flytten
Ellös gamla skola godkänt alternativ till Henån

”Ögonen rann och 
jag hade svårt att 
andas, jag vill inte 
tillbaka dit. Sen är det 
 varmare här också.”

Natalie ReNstRöm

Bild: JONaS EmTERvall

BlaNdadE REaktioNER. Det finns lika många åsikter om skolflytten som det finns personer kring lunchbordet med 
Natalie Renström, evelina tullock, mattias Wilsah, linus eklund och lars svanberg. Några värdesätter bra luft och god 
mat i ellös, medan andra upplever skolan som trång och bussresorna som sega.

Rektor Ulf 
Hjortsfeldt.

Ytterligare vindkraftverk upprör
AL I nG SÅ S :  alingsås kommun till-
styrker sannolikt ytterligare 22 
vindkraftverk på Rödeneplatån 
nordväst om centralorten.

Nordisk Vindkraft AB vill bygga 22 
vindkraftverk på Rödeneplatån cir-
ka 2,5 till 5,5 kilometer nordväst om 
Alingsås centralort. 20 av verken 
planeras inom Alingsås kommun, 
de övriga i Vårgårda kommun. 

Totalhöjden anges vara högst 200 
meter.

BoENdE i oMRådEt har protesterat 
mot planerna. De har bland annat 

hävdat att man inte på någon an-
nan plats i landet planerar en så stor 
anläggning så nära en stad, att  häl-
soriskerna är illa utforskade och att 
konsekvenserna är svårförutsägbara.

– Om planerna på vindparken 
realiseras ersätter man ett stort, 
stadsnära friluftsområde med ett 
industriområde och långt fler än 
närboende kommer att beröras av 
konsekvenserna, betonar ett drygt 
20-tal närboende i ett tidigare ytt-
rande över planerna.

– Att leva med den evigt malande 
ljudmattan kan inte ses uthärdligt 
för dem som oförskyllt hamnar för 
nära, tillägger de.

Enligt kommunens strategichef 
Katja Ketola visar den konsekvens-
beskrivning som gjorts att vind-
kraftverken kommer bli väl synliga 
från det omgivande landskapet men 
att de inte kommer dominera land-
skapsbilden. 

HoN koNstatERaR också att den 
sökande åtar sig att kontrollera bul-
lernivån en gång per år under de tre 
första åren och där efter minst en 
gång vart femte år. Och nu föreslår 
hon att kommunstyrelsen tillstyrker 
ansökan. 

I dag tar ledamöterna i styrelsens 
arbetsutskott ställning till försla-

get. Säger de ja hamnar ärendet på 
kommunstyrelsens bord ett par 
veckor senare.

Förra sommaren tillstyrkte 
Alingsås kommun tio av tolv före-
slagna verk söder om den nu aktu-
ella gruppstationen. Dessutom har 
en privatperson lämnat in en anmä-
lan om ett vindkraftverk på platåns 
nordöstra del.

Enligt Ketola innebär det att 33 
verk planeras i området, 30 av dem 
inom Alingsås kommun.

Länsstyrelsen har ännu inte tagit 
ställning till ansökningarna.

Christina Carmbrant
031-62 45 26 christina.carmbrant@gp.se

hamn-
tvisten 
skärps
KUnGSBACKA :  Betala nio 
miljoner inom tre veckor an-
nars stämmer vi er. uppma-
ningen riktas från kullaviks 
hamn mot kungsbacka kom-
mun. tvisten om vattenrät-
ter är nu nära domstol.  

Förening-
en hävdar 
i sitt utkast 
till stäm-
ningsansö-
kan att det 
finns ett 
fel i hamn-
fastigheten 
som Kungsbacka kommun sålde 
till föreningen 2001. I köpet fram-
gick det att kommunen ägde ett 
vattenområde som senare visat sig 
tillhöra två privata fastighetsäga-
re. Det innebär att föreningen ris-
kerar förlora området där de i dag 
har 127 båtplatser och dessutom 
inte kan genomföra en planerad 
utbyggnad med ytterligare 50.

Föreningen vill att kommunen 
ska betala 9 150 000 kronor, hålla 
föreningen kostnadsfri för even-
tuella krav från andra fastighets-
ägare, och om föreningen tvingas 
ge upp området ska det inte kosta. 

kuNgsBacka koMMuN HaR ti-
digare hävdat att föreningen 
hade undersökningsplikt vid 
köpet av hamnen. Men hamn-
föreningens ordförande Claes 
Wittboldt hävdar att den enbart 
var av teknisk karaktär.

– Vi skulle kolla skicket på på-
lar i hamnbassängen och så vidare 
och det gjorde vi, men när kom-
munen bifogar en karta över om-
rådet så litar vi förstås på den. 

Föreningen har nu på sensom-
maren värderat fastighetens fel 
och kommunens skadeståndsan-
svar för felet till 9 150 000 kronor. 

Claes Wittboldt hoppas fortfa-
rande att Kungsbacka kommun 
ska komma med ett förslag som 
kan lösa tvisten.

– Vi är inte intresserade av 
pengar. Vi vill bara gå skadefria 
ur detta och ha det vi en gång har 
betalt för. Men vi förbereder en 
stämning. 

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Ödman (M) vill inte kommen-
tera situationen.

– Det här sätter igång en pro-
cess. I och med det så lämnar vi 
över det här till våra jurister och 
kommenterar det inte vidare, då 
kan vi fördärva för oss.

martina lilJEdahl
031-86 84 26 martina.liljedahl@gp.se

Hamntvisten i korthet
*	Kullaviks hamn ekonomisk 
förening köpte 2001 hamnom-
rådet av Kungsbacka kommun 
med medföljande vattenrättig-
heter. men 2008 när hamnen fått 
bygglov för ytterligare 50 båt-
platser visade det sig att 127 av 
hamnföreningens 550 båtplatser 
låg i ett vattenområde som ägdes 
av två privata fastighetsägare. 
*	Hamnföreningen reklamerade 
köpet. Utbyggnadsplanerna gick i 
stå. samtliga ägare krävde rättelse 
och ställde krav som kommunen 
avvisade. Kommunen gav i våras 
upp medlingsförsöken.
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KUNGSBACKA :  Kommun-
styrelsen säger nej till 
kraven från fastighetsä-
gare och släpper nu taget 
om tvisten i Kullaviks 
hamn. En juridisk process 
hotar runt hörnet.

Striderna om hamnen star-
tade när det uppdagades 
att Kungsbacka kommun 
sålt vattenrätter till Kulla-
viks hamnförening som 
egentligen tillhörde privata 
fastighetsägare. Förra våren 
presenterades en uppgörel-
se som arbetats fram under 
tre år. Men förslaget väckte 

starka 
protes-
ter och 
ledande 
politiker 
drog till-
baka det. 
Dåvaran-
de kom-
mundi-
rektören 

Lasse Järvsén fick uppdra-
get att hitta en ny lösning. 
Men det har inte lyckats. 

Nu hävdar kommun-
ledningen att Kungsbacka 
kommun aldrig begått 
något fel. Bland annat hän-
visas till en friskrivnings-
klausul i köpekontraktet 
gällande eventuella fel.

– Köparen har undersök-
ningsplikt och kan inte rik-

ta anspråk mot kommunen. 
Vi kommer inte att göra 
något mer nu, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Per Ödman (M).

KommunstyrElsEn upp-
manar hamnföreningen att 
själv lösa tvisten genom att 
hos lantmäteriet begära att 
få vattnet överfört till sin 
fastighet. 

Claes Wittboldt är fören-
ingens ordförande.

– Det är inget tekniskt fel 
att man säljer något man 
inte äger. Vår undersök-
ningsplikt i en kommun, 
som har planmonopol, är 
inte så stor. 

Han är inte heller för-
tjust i kommunens råd 
att, i princip, tvångsinlösa 
vattnet.

– Vi ska inte behöva driva 
en juridisk process för att 
det vi köpt ska överlåtas 
till oss. 

Det är en plan B men 
det innebär att två privata 
familjer ska få ge något till 
Kullaviks hamn som kom-
munen fått betalt för. 

Hamnföreningen köpte 
för tio år sedan fastigheten 
av kommunen för tio miljo-
ner kronor och har planerat 
en utbyggnad som just nu 
inte är möjlig att genomföra.

Hur ska ni gå vidare?
– Det beror på vad ägarna 

av vattenrätterna gör. Om 

någon av dem stämmer 
hamnföreningen kom-
mer vi i vår tur att stämma 
kommunen, säger Claes 
Wittboldt.

Niklas Breiter, som är en 
av ägarna, har inget svar på 
den frågan just nu. 

– Vi vill gärna lösa det här 
i vänskaplig anda. Men det 
är möjligt att vi presenterar 
krav på hamnen som de kan 
använda mot kommunen. 

Martina LiLjedahL
031-86 84 26 martina.liljedahl@gp.se

Lisa henricson
031-86 84 24 lisa.henricson@gp.se

Kommunen släpper taget  
i segdragen hamntvist

PEr Ödman (mÖ

alla säger nej
*	Kommunstyrelsen: Säger 
nej till en fastighetsägares 
krav på tolv miljoner kronor 
plus 90 000 kronor i arrende 
varje år tills frågan är löst. 
*	Hamnföreningen: Säger nej 
till förslaget att kommunen 
köper vattenrätterna och att 
hamnföreningen får nyttja 
dem genom servitut. Säger 
nej till erbjudande om 3,4 
miljoner kronor för att lämna 
vattenområdet där det i dag 
finns 127 båtplatser och där 
medlemmarna investerat 
cirka 6 miljoner kronor.
*	Vattenrättsägare: Säger nej 
till erbjudande om 1 miljon 
kronor, respektive 2,4 miljo-
ner kronor som kommunen 
erbjudit för att köpa vatten-
rätterna.

Vårfest

Helly Hansen
transat polo
Helly Hansen piké i 100% bomull. 
Herrstorlekar.

249Kr
ORD. PRIS 399 Kr

Craft ar ls tee
Craft långärmad löpar t-shirt i funk-
tionsmaterial med effektiv fukttransport. 
Dam- och herrstorlekar.

199Kr
ORD. PRIS 449 Kr

Craft ar flow tigHts
Craft löpartights i funktionsmaterial
med effektiv fukttransport. 
Dam- och herrstorlekar.

299Kr
ORD. PRIS 549 Kr

puma fast Cat lea
Puma streetsko med ovandel i skinn. 
Herrstorlekar.

499Kr
ORD. PRIS 899 Kr

asiCs gel-Kayano 17
Löparsko med maximal stötdämpning 

och stabilitet. GEL i häl och framfot samt 
Duomax pronationsstöd för bästa stabilitet. 

Dam- och herrstorlekar.
(Dam från stl. 38)

1299Kr
ORD. PRIS 1999 Kr

norDstan 15 40 40 • frÖlunDa torg 45 52 22 
KållereD 795 36 30 • BACKA 1 50 05 00 • sisJÖn 68 59 95

KungÄlV 0303-187 33 • KUNGSBACKA 0300-713 55 
mÖlnDal 031-15 40 43

Rabatter gäller på ord. priser. Sortimentet kan skilja mellan butikerna. 
Med reservation för slutförsäljning.

Kolla 
priset!

spara 700 Kr

ord.pris
från 799:-

Resväska
Epic Odyssey

300:-
rabatt

ACCENT.SE Eskilstuna. Farsta. Gävle. Göteborg. Halmstad. Helsingborg. Hud-
dinge. Hudiksvall. Järfälla. Jönköping. Kalmar. Karlshamn. Karlskrona. Karlstad. Kista. 
Kristianstad. Linköping. Luleå. Löddeköpinge. Malmö. Motala. Nacka. Norrköping. 
Skellefteå. Skärholmen. Solna. Stockholm. Sundsvall. Södertälje. Trollhättan. Uddevalla. 
Umeå. Uppsala. Västra frölunda. Vällingby. Västerås. Växjö. Ödåkra. Örebro. Östersund. 
Erbjudandet gäller på ordinarie pris tom 25/3.

FASHION & FUNCTION


