itter arrendestrid i Bléivik
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infekterad arrenclepriivning rrcmde 2'l
sommarsfugor pager |
Hrdaholmen, Blvik,
vid si6n Sommen. Jordiigaren Rolf Folke kritiserus hart av en del
stugiigare. Andra hur
ingu klagoml pE| hon-

De arrenden som nu provas
ar tio ar gamla (nu gar det inte
att ha langre arrendetid an fem

En

'
V

Tomterna éir i regel 1 500
kvm stora. Rolf Folke vill hoja
arrendet till 9 500 kronor for
en strandtomt, arrendatorerna
har foreslagit 6 O00 kr. For en
strandnara tomt at buden
8 000 kronor respektive 4 500
kr. For en ej strandnara tomt éir
summorna 7 000 resp 3 500.
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Bland

stugarrendatorerna

havdas det att lz°1g1<onjunl<turen
motiverar sankt arrende jamfort med det som sattesifjol for

likvardiga wmten
Det resanemanga Stéller
dock inte Rolf Folke upp pa.
Han pastar att han i ar har salt
tomter for 10 000 kronor hogre
pris an i fjol.
— Iag begar fem—sex procents avkastning pa marknadsvéirdet. Det ar vad arrendenéimnden sjalv har som ri1<tméirke. Iag har samma utgangsbud som vid arrendeprovningen forra aret, som
rorde fyra—-fem tomter.
Han fortséitter:
— Om jag far 500 eller 1 000
kr mer eller mindre for ett arrende har egentligen ingen betydelse. Det viktigaste for mig
ar att behandla alla stugagare
lika. Iag kan inte ett ar begara
ett arrende och nasta r ett annat, likavéil som jag inte kan

”Renc| ockerpriset”

in

Arrendet for denna och 20 undra fomter
priivas nu av urrendeniimnden.
dribbla med olika priser for 1ikvardiga tomter. D51 skulle jag
snart bli lynchad.
,,

Hard“ ungrepp
Det hor till vid en arrendeprovning att jordagaren och
stugarrendatorerna har olika
asikter om var priset ska ligga.
Det anmarkningsvarda med
Héirdaholmen ar att arrendatorerna denna gang har varit
véildigt aktiva
i provningen
finns 160 aktbilagor -— och att
striden inte fors med enbart
blanka vapen.
Gun Iareblad, Motala, som
enligt arrendenéimndens ordforande Stieg Synnergren har varit mest energisk bland stug-

_F°’°;_ PETERMGERSTRGM
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Hardaholmen

éigarna i den pagziende prov-

ningen, domer ut Ro1fFo11<e totalt.
Det finns inlagor frén
hans sida till arrendenamnden
som éir pa erbarmligt lag niva.
Han forsoker ljuga hela tidcn,
at oforskamd och hotar och
skrammer folk till tystnad. Nu
har vi borjat trottna pa hans fasoner. Méinniskor ska inte behova ga omkring och vara radda for att ge honom mothugg.
,,

,,

,

ordforandens a5'kt
Ordforande i stugforeningcn
ar Goran Ivarsson, Tranas,
som i likhet med de fiesta pa
Hardaholmen har frikopt sin
tomt. Hans kommentar till

F°'°‘ PETERHGERSTROM

De_t <_:r |n|'ressc|n_t a |ag kcm fora ett terrorvalcle och
scnmhdigt ha stugagurnci kvar, sager Rolf Folke.

—

Gun jareblads omdome om
Rolf Folke éir att "det far stéi for
henne. Iag har aldrig haft nagra
dispyter med honom".
Correspondenten har talat
med ytterligare sex medlemmar
i stugforeningen. Tva av dem
menar, utan att vilja framtrada
med sina namn, att Gun ]areblad ar representativ for majoriteten av stugagarna i sin fisikt.
-~ De esta tycker som hon,
men sedan kanske de inte
vagar sta for det. Manga vagar
inte yttra sig, for d far de fan
for det. Manga har frikopt sina
tomter just for att fa slippa ha
med Rolf Folke att gora, sager
en.
Fyra andra personer ger un-

gefar samma svar som Goran
Ivarsson. De upplever inte Rolf
Folke som svar att ha att gora
med och tror inte att stugéigarna i allméinhet gor det.

I

50° kvm “Ora

Rolf Folke sjalv sager:
— Det ar intressant att jag
kan fora ett terrorvalde har i
Hardaholmen och samtidigt ha
stugagarna kvar air efter ar. Tva
stugor har bytt agare sedan omradet planlades 1990. 63 tomter ar bebyggda varav 26 air ar~
renderade. Om fem r kommer
det, sett till utvecklingen, inte
att finnas nagra arrendetomter
kvar. De séiljs ut undan for undan.

Sedan forra arrendet skrevs
har stugomradet fatt en avse-

Vérd standardhéjning ]Ordéga_

har bdwstat p1an_ Och Va_
utredning.
— Alla ar overens om att nuvarande arrcndesumma ar for
lag. Men Rolf Folke har begart
rena ockerpriset, tycker Gun
Iareblad.
Rolf Folke kommenterar:
— 99 procent av allt hon
sager éir gripeturluften. Hon éir
ju ratt person atttala om ockerpris. Nar hon forsokte salja sin
stuga begarde hon ett sa hutlost
pris att spekulanterna kom till
mig och undrade om jag som
kompensation inte skulle kunna tanka mig att ga ncr i tomtmm

pris.

Arrendenamnden avgor det
nya arrendet. Beslutet vantas
om tva veckor.
KARL-JOHAN NOREN

