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Svartbyggen mer vanliga
Byggnads- och miljönämnden i Bollebygd får
allt fler ärenden som gäller svartbyggen. Slarvet med att söka bygglov
kan bli en dyr historia för
den som bygger.
Bollebygd. På byggnadsoch miljönämndens senaste möte fanns två ärenden
om byggen utan bygglov på
dagordningen – ett i Töllsjö
och ett vid Petared. Det ena
huset är just nu till salu och
kommunen har informerat
mäklaren om att bygglov
saknas.

Enligt nämndens ordförande Roland Parneving (M)
väntar fler svartbyggesärenden på behandling i nämnden.
– Vi är en liten kommun
med drygt 8300 invånare,
säger Roland Parneving. Vi
är beroende av att det byggs
för att kommunen skall
växa, men vi kan inte ha ett
Vilda Västern där kommunens invånare gör som de
vill. Det blir dyrt för dem
som inte bryr sig om att söka
bygglov.
Den som bygger utan att
först ha sökt bygglov får
betala fyra gånger normal

bygglovsavgift plus ett tillägg baserat på byggytan.
Han säger att förklaringen till att just Bollebygd får
så många ärenden om svartbyggen inte kan vara att
kommunen har ovanligt
krångliga regler.
– Vi följer plan- och bygglagen precis som alla andra
kommuner, så reglerna är
inte precis en överraskning.
Av välvilja
Det vore enklare att kontakta förvaltningen innan man
bygger i stället för att bara
sätta igång och tro att det
löser sig i efterhand.

– Det är inte av illvilja, utan
av välvilja som jag uppmanar dem som har byggplaner att kontakta förvaltningen. Då blir det rätt från
början och de riskerar inte
att behöva riva ner det som
är byggt för att de missat något eller betala dyra avgifter bara för att de inte gått
den rätta vägen. Ett telefonsamtal till kommunen kostar betydligt mindre än extraavgifterna, säger Roland
Perneving. µ
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» Svartbyggen
µ Svartbygge är det populära namnet på byggnation utan att söka bygglov. Om någon utan lov genomför en åtgärd som kräver
bygglov, rivningslov eller marklov blir avgiften fyra gånger den avgift som enligt taxan skulle ha betalats om lov hade getts till samma
åtgärd. Byggnadsavgiften skall dock vara minst ett tjugondels prisbasbelopp.
µ Bygglov krävs för att 1) uppföra byggnader, 2) göra tillbyggnader,
3) ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen andra ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts
eller för vilket bygglov har getts, 4) göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds ytterligare bostad eller lokal för
handel, hantverk eller industri.
Källa: Plan- och bygglagen

Pensionärer med
arbetslust sökes
Pensionärspoolen i Mark
har gett flera pensionärer jobb med att utföra
olika tjänster. Nu tar Håkan Forsberg verksamheten till Bollebygd.
Bollebygd. I Mark startade
verksamheten i april i år och
den är redan uppe i 20 aktiva
pensionärer som förmedlas
till olika jobb, bland annat
hushållsnära tjänster av den
typ som kan komma i fråga
för Rut-avdrag.
Håkan Forsberg, som driver Pensionärspoolen och
förmedlar jobben, vill nu
värva pensionärer i Bollebygd som vill ha en meningsfull sysselsättning och tjäna
pengar på den. Han har redan efterfrågan från kunder
i Bollebygdstrakten.

Verksamheten fortsätter
Han räds inte att lansera
verksamheten i Bollebygd
strax före valet, trots risken
för avskaffade Rut-avdrag.
– Verksamheten kommer
att fortsätta ändå, säger han.
Skillnaden är att det blir dyrare för kunderna. Det drabbar dem som inte har så
mycket pengar. De som har
gott om pengar fixar det
ändå.

I Mark är de flesta kunderna äldre personer som vill ha
hjälp i hushållet, men beroende på kompetensen hos
dem som söker jobben kan
han förmedla även andra typer av tjänster såsom snickeriarbeten och liknande.
De som vill ingå i Pensionärspoolen måste vara ålders- eller avtalspensionärer och kunna visa genom
utdrag ur belastningsregistret att de inte har begått
brott. Det är en trygghet för
kunderna att veta vem man
släpper in i sitt hem.
20-tal pensionärer
Tanken är att ha personer att
förmedla på alla orter i Bollebygds kommun. Målet till
att börja med är ett 20-tal
personer i poolen. Han räknar med tre kundgrupper:
privatpersoner, företag och
kommunen.
– Pensionärerna tar inga
jobb från yngre. Detta är inte
jobb som yngre vill ha. Men
det handlar om livskvalitet
för både dem som arbetar
och dem som köper tjänsterna. µ
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Kollekt för Världens Barn
Bollebygd. Kollekten vid lördagens gospelkonsert i
Bollebygds kyrka till förmån för insamlingen till Världens Barn gav 3989 kronor. Svenska kyrkan kommer
att ha ytterligare några arrangemang till förmån för
Världens Barn under hösten.
Flera föreningar i Bollebygds kommun kommer också att bidra till att Bollebygd försvarar sin fina placering på rikslistan över bästa insamlingskommuner. µ

Engagerad ungdom belönas
Bollebygd. Nu är det dags för nomineringar till Bollebygds kommuns demokratistipendium. Stipendiet är
avsett för ungdomar.
Bollebygds kommun delar varje år ut 5000 kronor till
någon person i åldern upp till 20 år som engagerar sig
för samhället och andra personer i sin omgivning. µ

Håkan Forsberg söker efter arbetssugna pensionärer i Bollebygd.

» Silvermedalj i DM
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» Klassträff
För 55 år sedan slutade dessa elever i Flässjums skola i Bollebygd. Lärare var Tekla Larsson. I helgen hade de sin fjärde
återträff.
Arrangörerna hade gjort ett
program för en heldag med
start kl 12 i Bollebygds Hembygdsgård, där det bjöds på fika
och guidning i alla stugorna av
Anders Bäck, vilket var mycket
uppskattat.
Festfixarna, Lisbeth, Gun, Sten
och Lennart, var glada att det
var vackert väder så att de kunde fullfölja utomhusaktiviteterna. µ

Bollebygds ridklubbs dressyrryttare Elin Gustavsson
med ponnyn Prince Brownie tog en andraplats i årets
distriktsmästerskap i ponnydressyr som gick på Ljuslingsbacken norr om Falköping. 
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För 55 år sedan var skolan slut.
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