
NÖDINGE. Skogsbran-
den som startade på 
lördagen var under kon-
troll ett dygn senare, 
men släckningsarbe-
tet beräknas pågå till 
slutet av veckan.

Totalt omfattas 5 
km2.

Räddningstjänsten 
från tio kommuner 
deltog i arbetet.

Skogsbranden vid Bönabo i 
Nödinge blev en riksnyhet 
på söndagsmorgonen. Bran-
dens omfattning hade då mer 
än fördubblats och totalt kom 
5 km2 att drabbas. Vinden 
gjorde att elden kunde gå lös 
under lördagskvällen. Rädd-
ningstjänsten kallade in fler 
släckningsbilar från krans-
kommunerna. Dessutom 
bistod Hemvärnet med fri-
villiga.

– De har varit till mycket 
stor hjälp. Vi har haft 30 per-
soner från Hemvärnet under 
nattetid och 50 under dagtid. 
De hjälper till att kontrolle-
ra brandområdet och ger oss 
viktig information, säger en 
av insatsledarna Jörgen Si-
monsson.

Under lördagskvällen eva-
kuerade polisen 33 personer 
från 15 hushåll i området. Ett 
dygn senare fick de återvän-
da hem.

Vid femtiden på söndags-
eftermiddagen ansåg Rädd-

ningstjänsten att de ha bran-
den under full kontroll. Vat-
tenbombning från två heli-
koptrar gav önskvärd effekt.

På måndagen flammade 
det fortfarande upp lågor och 
små eldhärdar upptäcktes.

Glöder i rötter
– Det glöder i rötter, men 
någon omfattande brand har 
vi inte längre. Släckningsar-
betet kommer att fortsätta, 
säger Jörgen Simonsson.

Området omfattar totalt 
5 km2. Ytan motsvarar un-
gefär Nordstan, delen inom 
vallgraven, Gårda. Heden, 
Lorensberg, Landala/Vasa 
och Haga.

Ale kommun öppnade 
Medborgarkontoret på lör-
dagskvällen och det förblev 
öppet hela helgen.

– Så vitt jag kan bedöma 
har Räddningstjänsten till-
sammans med Hemvärnet 
svarat för en bra insats. Sam-
arbetet med kranskommu-
nerna har varit framgångs-
rikt. Från kommunens sida 
har vi arbetat mycket med in-
formation. Via hemsidan har 
alla kunnat få senaste nytt 
och jag hoppas att vår servi-
ce har varit till stort hjälp för 
alla drabbade. Som tur är har 
inga personskador rappor-
terats och det är mitt i be-
drövelsen oerhört tacksamt, 
säger kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S).
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Råglimpa/
Fullkorn

2för35:-
Dahls bageri 550g
jmf pris 31,81/kg

VECKANS BRÖD

Morötter

14:90/st
 2 kg • ICA klass 1
Jmf pris 7,45/kg

FÄRDIGGRILLAT I DELIN

Kycklingklubba

9:95/st
Ca 200-230g • jmf pris ca 49,75-43,26/kg

MASSOR AV INSPIRATION

& RECEPT VID VARORNA

I BUTIKEN...

FRÅGA OSS
OM GRILLNING!

GRILLA SJÄLV!

Flintastek

39:90/kg
Ca 800g • ICA Ursprung Sverige 
Grill, Texmex, Vitlök och örter

GRILLA SJÄLV!

Ham-
burgare

69:95/st
Ecab 16x90g • Djupfryst

jmf pris 48,57/kg

Räddningstjänsten från flera grannkommuner har hjälpt till med släckningsarbetet. Peter Andersson och Ulf Bredesen från 
Räddningstjänsten i Ale kom till området med bandvagn och får här senaste nytt av Roger Peander från Göteborgs rädd-
ningstjänst.

Ställföreträdande räddningschef, Joakim Hermansson, infor-
merar kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), och 
kommundirektör Stig Fredriksson om vad som har hänt.

Rauni Salmi på Vättlefjällsleden som normalt sett grönskar vid den här årstiden.

Inte mycket att komma hem till
NÖDINGE. Rauni Salmi och fru 
Helena var två av de 33 personer 
som evakuerades från sina hem på 
lördagseftermiddagen.

Den omfattande skogsbranden i 
Vättlefjäll hotade flera bostäder.

Ett dygn senare fick Rauni åter-
vända, men då var inte mycket sig 
likt.

Rauni upptäckte tidigt branden och förstod 
att det var illa. Ändå tyckte han att evakue-
ringen var tveksam.

– Men polisen menade att tillfartsvägar kan 
bli blockerade och därför gäller det att vara 
förutseende. Det var bara att acceptera eva-
kueringen, säger Rauni.

När han återvänder ett dygn senare är det 
en sotig miljö som väntar honom. Normalt 
sett grönskande Vättlefjällsleden är på sina 
håll kraftigt eldhärjad. Däremot är det ingen 

fara för den planerade Vättlefjällsvandringen 
som går på söndag. Den tar möjligen ut sväng-
arna lite annorlunda. 

Rauni med fru deltog under måndagen i 
släckningsarbetet. Röken var på sina håll kraf-
tig och små eldhärdar blossade upp lite var-
stans.

Skogsbränder är inget unikt för Rauni. För 
ett par år sedan brann det också.

– Då brann det uppe vid kraftledningsga-
tan, men den gången spred det sig inte lika 
effektivt. Det här är en förödande brand och 
skogen, framför allt ungskogen, kommer att 
dö i stor utsträckning.

Rauni och Helena bor nedanför berget i 
Bönabo.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Branden tog 5 km5 km22

Insatsleda-
re Jörgen 
Simonsson 
och Anders 
Svensson 
diskuterar 
hur resur-
serna ska 
fördelas.


