
ALE. Eldar vid påsk och 
valborg ökar riskerna 
för bränder och person-
skador.

Räddningstjänsten 
går därför ut och upp-
manar allmänheten till 
försiktighet.

– Ta inga risker när 
du eldar ris eller gräs, 
uppmanar Anders 
Finn, brandingenjör vid 
räddningstjänsten Ale/
Kungälv.

När vårvärmen har anlänt 
innebär det också en ökad risk 

för gräsbränder. Trots den 
mycket blöta hösten och vin-
tern torkar det fort upp i skog 
och mark. Räddningstjänsten 
uppmanar därför allmänheten 
att ta det varsamt vid eldning, 
något som blir särskilt aktu-
ellt under påskhelgen och val-
borgsmässofirandet.

Säsongen för gräsbränder 
sträcker sig från snösmält-
ning till dess att färskt, grönt 
gräs växer upp. Gräsbränder 
kan vara livshotande, de kan 
sprida sig 5-10 gånger snab-
bare än en skogsbrand.

– Det är alltid den som eldar 
som är ansvarig. Den person 

som uppför eld har ansvar för 
att den bevakas och blir släckt. 
Även om man har anmält eld-
ning till räddningstjänsten så 
innebär det inte att man är an-
svarsfri, säger Anders Finn.

Inget krav
1995 avskaffades anmälnings-
plikten för eldning, men rädd-
ningstjänsten vill ändå att den 
som ska elda ringer och med-
delar när och var eldningen 
ska äga rum.

– Det är alltså inget krav, 
men vi är tacksamma om så 
sker. Då kan vi också ge tips 
om vad man bör tänka på 

inför eldningen, säger Anders 
Finn.

Eldning av löv, kvistar och 
annat trädgårdsavfall får eldas 
i Ale kommun, om det kan 
ske utan olägenhet för om-
givningen.

– Det är viktigt att man 
kollar upp så att det inte råder 
eldningsförbud. Enklast är att 
gå in på Smhi:s hemsida och 

kontrollera aktuell brandrisk-
prognos. Om det är stor eller 
mycket stor risk för brand 
råder eldningsförbud, avslu-
tar Anders Finn.
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”Vi har fått nya tänder och 
förbättrad livskvalité! Vill du också 

ha tänder som sitter fast?”

Välkommen till Öppet Hus
Måndagen 16/4 kl. 13.30–18.00

för kostnadsfri konsultation

Detta är några av tusentals
nöjda Straumannpatienter sedan 1974.

Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder 
oss av en väl beprövad metod som har utvecklats i 
Schweiz av världens ledande implantologiforskare. 
Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Behandlingstiden fram till Du får Dina nya tänder är 
mycket kort. Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett 
antal veckor.

Tandläkare Peter Hagberg
Göteborgsv 89, 446 21 Älvängen 

tel. 0303-74 60 51

Välkommen att besöka 
bygget av Nygårdstunneln!
Banverket och Lemcon bjuder in till en visning av tunnelbygget 
genom Nygårdsberget. Den här gången visar vi upp tunneln 
från det södra påslaget vid Hältorp. Personal från Banverket 
och Lemcon fi nns på plats för att svara på frågor. Givetvis 
fi nns det också möjlighet att titta närmare på de maskiner 
som används vid tunnelbygget. 

Vi rekommenderar oömma skor, gärna gummistövlar. 
Barn är välkomna i målsmans sällskap. 

Så tar du dig till tunneln: Bussar kommer att gå mellan 
 parkeringen vid idrotts platsen i Nygård och Hältorp varje 
kvart mellan kl. 11.00 och 15.00. Av säkerhetsskäl är det inte 
tillåtet att  parkera med bil på arbetsområdet vid Hältorp. 

Datum och tid: Lördagen den 21 april kl. 11.00-15.00

Kontaktperson: Sara Oscarson, Banverket, 070-329 33 06
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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Hög brandrisk i skog och mark!
RÄDDNINGSTJÄNSTENS TIPS
• Placera elden långt från byggnader, 
fordon, kraftledningar och brännbar 
vegetation för att undvika brand-
spridning, eller växande gröda kan 
komma till skada. Röken får inte spri-
das över allmän väg eller bebyg-
gelse. Eldningen bör inte ske efter 
mörkrets inbrott eller vid kraftig 
vindstyrka.
• Se till att du har fungerande släck-
utrustning; ett vattenförråd, slang 
och spadar, ruskor, krattor och lik-
nande.
• Lämna aldrig elden utan bevakning. 
De som vaktar ska kunna använda 
släckutrustningen och ha mobiltele-
fon så att de kan larma räddnings-
tjänsten om något händer.
• Vattna mycket kring den yta som 
ska brännas. Elda aldrig på berghäl-
lar. De kan spricka.
• Elda bara grenar, kvistar och ris. 
Byggavfall, däck, vitvaror, bränn-
bara vätskor, plast och gasflaskor 
ska lämnas in till kommunens miljö-
stationer.
• Elda inte upp allt på en gång. Bränn 
lite i taget. Då blir strålningsvärmen 
inte så hög och spridningsrisken 
minskar. Det blir också mindre rök 
och elden är lättare att släcka.
• Bevaka så länge det finns risk att 

elden kan sprida sig. Kontrollera 
noga att ingen glöd finns kvar. Vat-
tenbegjut eller täck över askhögen 
med jord. Kontrollera platsen efter 
några timmar.
• Är du osäker ring till räddnings-
tjänsten och be om råd.
• Ytbränning av åkermark får endast 
göras på fribelägna väl avgränsade 
områden. Strängbränning är då den 
lämpligaste metoden. Eldning av 
trädgårdsavfall ska ske i ihopsam-
lade, väl avgränsade högar.
• Avgränsning av bränningsplatsen 
måste göras. Avvattning eller uppröj-
ning med minst 2 meters bredd och 
att området med minst 10 meters 
bredd befrias från halm godtas som 
avgränsning. 
• Ha tillgång till släckutrustning i 
form av vattenslang och/eller ruskor 
och en telefon så att du kan larma 
vid behov. Larmar gör du via SOS 
Alarm 112.
• Meddela var du kommer att elda till 
räddningstjänstens expedition under 
telefontid 8-16, tfn 0303-23 96 00, 
eller till tjänstgörande brandförman 
under övrig tid, tfn 0303-23 96 17.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Fredag 30 mars

Buss fattade eld
En buss fattar eld på Göte-

borgsvägen i Bohus vid tre-
tiden på eftermiddagen. Det 
visar sig att det brinner i bus-
sens motorrum. Ingen person 
kommer till skada i det full-
satta fordonet.

Lördag 31 mars

Mindre skogsbrand
En mindre skogsbrand blos-

sar upp i Surte södra mot Ang-
eredsbron. Branden visar sig 
vara anlagd och brottet rubri-
ceras som allmänfarlig vårds-
löshet.

En båtmotor tillgrips från 
Nols båthamn.

Verktyg tillgrips ur en con-
tainer på Ale Vikingagård. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Söndag 1 april

Misshandel
Vid tre-tiden på morgonen 

sker en misshandel på Albotor-
get i Skepplanda. Det är i sam-
band med en bussfärd som en 
20-årig man får ta emot flera 
knytnävslag mot huvudet.

Måndag 2 april

Inbrott i butik
Inbrott i en butik på Ale Torg 

klockan fyra på morgonen. En 
ruta krossas och gods tillgrips. 
En mörk BMW kombi ses lämna 
platsen.

Inbrott i en butik i Älvängen. 
Affärens kassaapparat töms på 
sin växelkassa.

Lördag 3 april

Falskskyltad bil
En falskskyltad bil anträffas 

på Göteborgsvägen i Surte på 
eftermiddagen. En av polisen 
känd gärningsman grips, men 
släpps efter förhör.

Onsdag 4 april

Sabotage
Försök till sabotage på 

transformatorstationen på 
Bruksvägen i Surte. Någon 
kastar sten mot stationen och 
målsägande, som är Vattenfall, 
ser mycket allvarligt på det 
inträffade.

Brott mot vapenlagen. En 
pistol anträffas i ett av kom-
munens ungdomsboende. Gär-
ningsmannen är 19 år.

Virkesstöld i Nödinge. Ett 
antal kubikmeter fura tillgrips.

Tjuvtankning rapporteras 
från Statoil i Surte. Spanings-
tips finns i ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 30/3 – 5/4: 43. Av 
dessa är fyra bilinbrott och tre 
olaga hot.

Fastighetsskatten ersätts med en kommunalavgift

Kristdemokrater-
na gick till val på att 
avskaffa den statli-

ga fastighetsskatten och er-
sätta den med en kommu-
nal avgift. Den statliga fast-
ighetsskatten upplevdes av 
många medborgare som 

godtycklig, illegitim och 
oförutsägbar. Därför blev 
fastighetsskatten valets stora 
fråga. Nu går vi från ord till 
handling och det här gäller 
för fastighetsägare i Ale efter 
nyåret.

Den 1 januari 2008 av-

skaffas den statliga fastig-
hetskatten. Istället införs en 
förutsägbar kommunal fast-
ighetsavgift på 4500 kr per 
bostad för småhus (dock 
högst 1% av taxeringsvär-
det), samt 900 kr per bostad 
för flerfamiljshus (dock 

högst 0,4% av taxeringsvär-
det). 

Ingen ska behöva betala 
mer i fastighetsavgift än med 
de tidigare reglerna. 
Med förslaget uppfyller 
Kristdemokraterna – och 
övriga inom Alliansen – 

ännu ett av de löften som 
gavs till medborgarna under 
valet 2006.

Tony Karlsson 
Kristdemokraterna

Värt att 
fundera på...
Riddarna runt det blå 
bordet tar bort fastighets-
skatten med förklaringen att 
ingen ska tvingas från sina 
hus. Samma riddare stra-
mar upp reglerna för arbets-
lösa och säger att man ska 
kunna tvingas flytta från sitt 
boende.

Tyrone Hansson (s)

Fattig 
student?

Biblioteket har 
stipendieguider

AVTÄND
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

När vårvärmen har anlänt innebär det också en ökad risk för gräsbränder. Trots den mycket 
blöta hösten och vintern torkar det fort upp i skog och mark. 


