6

NORRA HALLAND TISDAG 20 NOVEMBER 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONSUMENTFRÅGAN
KONSUMENTSEKRETERARE

Eva Norrand-Andersen svarar på
frågor i Norra Halland. Skicka eller
e-posta din konsumentfråga till
Norra Halland. Alla frågor besvaras.
Märk kuvertet eller e-posten med
”konsumentfrågan”, och skicka till:
Norra Halland, Box 104 20, 434 24
Kungsbacka eller e-posta till konsument@kungsbacka.se. Vill du bli
uppringd? Mejla eller lämna meddelande i kommunens
växel 0300–834000.

Jag har fått en krav-faktura från en tv-installatör som faktiskt inte gäller mig. Fakturan är 7 år gammal. Hur går jag
tillväga?
I första hand skall du bestrida fakturan och hävda att den är
preskriberad och att du inte är avtalspart. Preskriberad är den
om det gått mer än 3 år sedan kravet uppstod och inget krav
kommit under tiden och du är konsument.
Är det vårdslöst att ha sitt bankkort i handväskan i sitt skåp
på jobbet om dörren är låst?
Ja man har tagit beslut i Allmänna Reklamationsnämnden att
det inte är säkert att förvara sitt kreditkort eller bankkort på
sin arbetsplats eftersom det finns många som har tillgång till
nycklarna till ditt rum. Likaså är det vårdslöst att ha kortet i
plånboken i kavajen och hänga kavajen på en stol i en restaurang. Till och med när du har kortet i dina låsta bil till exempel
utanför dagis och någon tar kortet är det vårdslöst om du blir
av med det.
Jag har flyttat in i en hyresrätt och den förra hyresgästen vill
ha pengar för persiennerna. Måste jag betala detta?
Nej, det är inget man är skyldig att betala. Den förre hyresgästen ska se till att återställa lägenheten i ursprungligt skick om
du inte vill ta över persiennerna.
Är det okej att hantverkare tar betalt för resor utöver material och timkostnad?
Ja om det finns ett avtal innan. Om ni inte har ett avtal om
dessa avgifter är det den praxis som gäller i branschen. Det
anses vara rimligt att hantverkaren räknar med restiden i
arbetskostnaden eller har ett speciellt tillägg för detta.

Hallänningar
använder lystet

Överklagar
detaljplan

Efter två veckors extra kontroll av cyklister i Halland
konstaterar polisen att hallänningarna är duktiga
på att använda cykellyse.
Sämre är man på att använda reflexer.
– Syftet med poliskontrollerna är att öka trafiksäkerheten och i förlängningen
minska antalet olyckor med
oskyddade trafikanter. Den
samlade bilden är att något
fler använder cykelbelysning
än tidigare, säger Ingmar
Nilja, ansvarig för det brottsförebyggande arbetet vid
Hallandspolisen.
I Kungsbacka gjordes kontroller i anslutning till de
hårdast trafikerade gångbanorna. Endast en cyklist bötfälldes för avsaknad av cykelbelysning.
Man delade också ut reflexer till cyklister och gående, samt informerade om lagstiftningen.

Två Onsalabor överklagar
kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan
i Ledet till Länsstyrelsen i
Halland.
I början av oktober beslutade kommunfullmäktige att
anta detaljplanen för Ledet
2:37 med flera. Nu överklagar två personer beslutet då
de anser att kommunen inte
tagit tillräcklig hänsyn till
Vässingsövägens undermåliga
standard. De lyfter fram att
vägen ursprungligen byggdes och anpassades för sommarstugebebyggelse men
att dessa idag har blivit permanenta bostäder. Då både
Röda Holme och Vässingsö
är populära badplatser
ökar även detta trafiken.
Onsalaborna påpekar även
att Trafikverket menar att det
inte finns medel avsatta utan
att det är upp till kommunen,
med eller utan hjälpa av fastighetsägare, att bekosta denna typ av väg.

Josefine Julén

Annika Lundby

Tragisk MC
protesterar
Tragisk MC anser att polisen
och kommunen stigmatiserar
dem som kriminella, när deras
hyreskontrakt sagts upp efter
att de haft bland annat HA på
besök, och enligt polisen ”utvecklats åt fel håll”.
På fem år har föreningen
gått från ett 50-tal medlemmar till 11.
– Men vi är en helylleklubb!
Bengt-Gunnar Amandusson,
presskontakt för Tragisk MC säger att polisen och kommunen
försöker ”förgöra” föreningen.
– Blir vi av med lokalen är det
kört. Vem skulle hyra ut till oss
nu när vi blivit utmålade som
kriminella? Men polisen vill inte
ha några bikerföreningar överhuvudtaget och därför ska vi
bort! Men vi är elva ostraffade,
aldrig dömda medlemmar, säger
Bengt-Gunnar Amandusson.
Tragisk MC har funnits i sju
år och profilerade sig snabbt
som en familjeförening där man
bland annat samlade in pengar
till kvinnojouren och arbetade
mot kvinnovåld.
Idag har föreningen 11 medlemmar kvar.
– Nu är vi 11 män som kör HD,
inte för att vi är kriminella utan
för att vi råkar gilla HD. Och vi
har inte heller tagit emot några HA från Danmark, som polisen påstår.
När Tragisk MC startade tog
man över lokaler från dåvarande
Gathe-MC som bestod av några
få medlemmar som gick över till
Red Devils Halland, en supportergrupp till Hells Angels.
– De hade ordnat med loka-

Föreningen har nu 11 medlemmar som all köra Harley Davidson.
ARKIVBILF

len och vi fick ärva en massa grejer så vi kände att vi stod i tacksamhetsskuld. När Red Devils
Halland hade fest frågade de om
de fick låna vår klubb-buss för
att kunna ta emot besökare från
hela Europa. Och det var självklart för oss, och jag var själv
på festen. Men vi, Tragisk MC,
har inte kört runt med HA, säger
Amandusson.
Öppen kultur
Han menar att det inte är upp till
dem att döma eller fördöma andra människor och att en öppenhet mellan klubbarna är en nödvändighet och en oskriven lag
inom hela biker-kulturen.
– När vi har fest bjuder vi in
alla bikerklubbar, vi går inte runt
och frågar personer om de är kriminella eller inte. Och de har
inte varit kriminella när de besökt Tragisk MC. Är man kriminell sitter man bakom lås och
bom, annars har man sonat sitt
brott, säger Amandusson.

Med hjälp av föreningen
Payback som jobbar för bikers
rättigheter ska man nu överklaga kommunens beslut till hyresnämnden.
– En tjänsteman har på egen
hand fattat beslut utan att det
fattats något beslut i nämnden
för Service.
Behövs inget nämndbeslut
Ulrika Granfors, fastighetschef
på Services anser att det inte behöver gå genom nämnden.
– Vi har en inställningsfullmakt och det ligger i mitt dagliga arbete att fatta beslut. Det är
anledningen till att det inte varit upp i nämnden för Service.
Däremot har det varit i KSAU för
synpunktsinhämning, för att se
vad kommunen har för ställning
i frågan, säger Ulrika Granfors.
Josefine Julén
0300 -107 95
josefine.julen@norrahalland.se

Ja till bergtäkt i Sjögärde
Länsstyrelsen säger ja till en
fortsatt täktsverksamhet i
Sjögärde, mellan Frillesås och
Gällinge.
Fram till 2015 får NCC ta ut
150 000 ton grus.
Redan i dag har NCC en anläggning på platsen som drivs
av Släryds grus och entreprenad
AB. I sin ansökan påpekar bolaget att materialet i området håller mycket god kvalitet och att
det till övervägande del används
till betongtillverkning.
Förutom sanden finns det
grövre material på platsen.
I sin ansökan skriver företaget också att man antingen
måste öka produktionen i någon eller några av de andra befintliga grustäkterna i kommunen. Alternativt öppna en helt ny
täkt i Kungsbackaregionen, om
det blir nej på ansökan att fortsätta produktionen i Sjögärde.

ställde sig positiva till ansökan.

4 NYHET ER
Två miljoner
legala vapen

Jägarna ordnar
viltvårdsdag

HALLAND. På lördag
är det
viltvårdsdag som anordnas
Jägareförbundet Halland. av
Evenemanget hålls på
Klevagård i
Tvååker mellan 10
och 14 och
är öppet för alla.

”Vårdar det vilda”
är en av
hörnstenarna i Jägareförbundets verksamhet.
Under aktivitetsdagen
kommer det att vara föreläsningar
och exkursioner i
fält på stationer med det som
berör viltvård och biologisk
mångfald i
landskapet. Stationerna
bland annat viltåkrar, visar
predatorkontroll, viltvatten
och viltfågeluppfödning.

Krock vid
Onsalaavfarten

ONSALA. En person
ras till sjukhus efter fick föen krock
på tisdagseftermidd
agen
Onsalavägen. Krocken på
vid 17-tiden alldeles skedde
i närheten av avfarten till
E6: an, när
en bil kom över på
fel sida och
körde in i en annan
bil.
Orsaken till olyckan
känd, inte heller hur är inte
det gått
för den person som
hamnade
på sjukhus.

Slagsmål efter
svartsjuka

INNERSTADE N.
Ett svartsjukedrama natten
till söndagen på restaurang
Esther
sulterade i en anmälan reom
misshandel.
Enligt anmälan hade
en tjej
dansat för nära en
kille,
minstone tyckte hennes åtpojkvän det.
Det blev bråk och
dansören
fick en smäll som
resulterade
i ett blodigt jack i
pannan. Det
finns i nuläget inget
namn på
den som ska ha slagit.

Vill du tipsa Norra Halland?
KONTAKTA OSS
!

Telefon: 0300–107
95
Mejl: redaktionen@norrah

alland.se

Protester mot ny
Boende i närheten har tidigare
bevarit
rgtäkritiska
kt
till verksamheten.
NORRA HALLAND
FREDAG 29 JULI
2011

HALLAND. I svallvågorna efter terrordådet
i Oslo diskuteras vapenlagarna.
Och det
finns en enorm mängd
la vapen även i Sverige.legaI hela
landet finns 615 277
innehavare med licenser för
1 981 617
vapen. Det motsvarar
att
procent av befolkningen sju
har
tillgång till vapen.
Halland följer rikssnittet med sju procent.
Här finns
19 792 innehavare
med
manlagt 64 105 vapen. sam-

Nybyggda hus risker
ar buller och hård

För tre år sedan
byggde de
sina hus i stillheten
söder om
Gällinge. Nu vill
NCC
både grustäkt och öppna
bergtäkt
några hundra meter
bort.
– Det ska vi bli två
om,
säger Leif Östling
som tänker slåss in i det
sista mot
planerna.

trafik

Husen i den lilla byn
Breared några kilometer söder
om Gällinge
ligger vackert. En
bäck
deles intill, och bakom flyter allhusen breder mossen ut sig
bort mot berget.
Fridfull natur –
men också utmärkt för bergtäkt.
Sedan tidigare
finns några
hundra meter bort
Sjögärde grustäkt. Där har tillståndet
brytning, men Släryds gått ut för
Grus
treprenad, ett dotterföretag & Entill jätten NCC, vill öppna
täkten igen.
Men dessutom vill
man öppna
en helt ny bergtäkt
vid Kullagärde
alldeles intill. Det
skulle innebära att 150 000 ton
berg ska krossas
varje år i 15 år. Sen
ska det transporteras ut med upp
till 35 lastbilar om dagen (lika
många tombilar
åt andra hållet blir
det av naturliga skäl).
Chockbesked
För de boende kom
det som en
chock. För två veckor
sedan fick
de plötsligt besök
av markägaren
och grusföretaget
som lämnade
över planerna och
gav möjlighet
till synpunkter. Fast
synpunkterna skulle vara inne
redan fem dagar senare. Enligt
Johan Fälth,
platschef på Släryd,
beror det på
att man inte fått tag
i alla husägare förrän då.
– Snack, det stämmer
är alltid någon hemma, inte, här
säger Leif
Östling, som bor
några hundra
meter från de två
planerade täkterna.

BERGTÄKT ER

BERGTÄKTER
är en
alltid en stridsfråga.
Ytterligare två är aktuella.
BRÄCKABERGET
vid norra
infarten till Kungsbacka.
Nå, i praktiken har
Utreddes på initiativ
det mindre
av
betydelse. När det
Centerpartiet. Stoppat
gäller den nya
efter
bergtäkten handlar
hårda protester.
det om ett första samråd med myndigheter
KAMMARBERGET
och
boende innan en formell
öster
Lygnern, gränsande om
ansökan
om täkttillstånd går
till
in till länsstybadvikar och naturreserrelsen. Det finns alltså
vat. Ansökan ligger
flera tillfällen för de boende
hos
att ge sina åsiklänsstyrelsen.
OROLIGA. Från
ter. Och det kommer
vägen som passerar
de att göra.
Leif Östlings och
– Vi känner oss
Yngve Orrestads
blåsta, säger
hus är det bara några
Platschefen Johan
Leif Östling och hans
hundra
Fälth hävdar
granne Yng- dock
ve Orvestad. När
att de flesta transporterna
vi köpte tomterkommer att gå via
na och byggde för
motorvägspåtre år
des det inget om bergtäkt.sedan sa- farten i Frillesås. Men
han medger
Vi valde att det beror
platsen för naturen
på vart stenen ska.
och stillheten.
– Sen är det inte
säkert
blir så mycket stenbrytningatt det
Transporter oroar
mest
som
vi söker om. Vi tar
Det handlar om cirka
till lite för att
stadshus som ligger 15-20 bo- vara på den säkra sidan,
säger Joinom stör- han
ningshåll för bergtäkten,
Fälth.
om man
– Men
med det menar
en kilometer. nöjda, jag förstår att alla inte är
Men även om grannarna
så är det alltid vid
ansökär oro- ningar om
liga för kross- och
bergtäkt.
sprängljud,
Leif och Yngve
det egentligen transporterna är
man la sina grannar och tänker samfruktar mest.
och kämpa mot
bergtäkten in i det
– Vi tror inte ett
sista.
ögonblick på
– Vi får väl gå ut
att det bara blir 35
med plakat
bilar om dagen,
och demonstrera
då får de ingen lönsamhet,
om det behövs!
säger säger Leif
Yngve Orvestad. Och
Östling.
ska
stenen till Kungsbacka, de köra
Grustaget används
lar om i sin information,som de taidag sporadiskt för
Kristian Alm taget
försäljning av redan
material. Men även
ta vägen utanför våra är närmsfram0300–107 95
hus.
nytt, något som Yngve den vill Släryds Entreprenad öppna
kristian.alm@norrahalla
på
nd.se
Norra Halland berättadeOrrestad inte hade en aning om
förrän
det.
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Samtidigt bedöms redan befintliga täkter ligga för långt från
Kungsbacka eller ha för lite material.
Kommunen positiv
Både kommunen och Sveriges
geologiska undersökning, SGU,

Närmaste bostadshus ligger 120
meter bort och ytterligare åtta
hus finns 500 meter från den
tänkta verksamheten. Men enligt Miljöprövningsdelegationen
kompenseras det korta avståndet
till viss del med att täkten skärmas av genom nivåskillnader.
Sommaruppehåll
Enligt länsstyrelsens tillstånd
måste täkten i norr utformas så
att det skyddar bostadstomten
Breared 2:2 mot insyn, buller
och damning. Verksamhet får
bedrivas helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17, transporter
får köras mellan klockan 6 och
18. Krossning får inte ske under
juni, juli och augusti.
Ann Kristin Ekman
0300 -107 95
annkristin.ekman@norrahalland.se

