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Som enda mäklarföretag
i västra regionen utför vi nu

energideklarationer!

7704
ISO/IEC 17020 (C)

Från 1 januari 2009 är det lag på att upprätta energi-
deklaration på de fl esta fastigheter. När du säljer din 
villa är du skyldig att överlämna till köparen en energi-
deklaration som inte är äldre än 10 år.

Två av våra mäklare är byggnads- resp VVS-ingenjörer 
och certifi erade energiexperter av Swedcert. De hjälper 
dig att upprätta energideklarationen. Även företaget är 
ackrediterat för denna uppgift av Swedac.

Mer än bara mäklartjänsten!
Roger Borg

Mäklare
VVS-ingenjör

Claes Tevell
Mäklare

Byggnadsingenjör

Sedan tidigt 70-tal har 
jag varje år iaktta-
git laxöringarnas åter-

komst och lek. Under de 
första 20 åren vimlade det av 
liv på lekplatserna. I början 
av 90-talet såg jag att det 
glesnade på lekplatserna.

Förra hösten, laxen åter-
kommer alltid under okto-
ber, såg jag endast ett fåtal 
som lekte. Under åren som 
gått har jag försökt att rensa 
bort skräp och ta bort hinder 
så att laxen kan komma till 
lekbottnarna. Sträckan som 
jag följt går från Alfhilds bro 
till Algots Dämme. Det är 
där som enligt min mening 
de bästa naturliga lekplat-
serna finns. Hur är det 
längre ner nedströms? Finns 
det en massa skräp i ån som 
hindrar laxen att komma 
fram?

Det finns skyltar uppsatta 
som förbjuder fiske på den 
uppgivna sträckan. I kom-

munen finns det ett flertal 
fiskevårdsföreningar,  men 
jag har aldrig sett (med ett 
undantag) att någon gjort 
något för att främja livet för 
laxen i Grönån.

Det är ju mycket tal om 
att bevara naturens mång-
fald, till naturen räknas väl 
även livet i vattnet?

Jag tycker det är synd 
om fisken skulle försvinna. 
Det är fascinerande att följa 
leken och tänka sig att fisken 
som kommer hit är född 
här och varit ute i havet och 
vuxit upp. Det kanske är 
dags för en årensning a la 
Hedebyborna?

Om det finns några entu-
siaster som är villiga att röja 
bort hinder efter åvägen 
vore det en god gärning. 
Benämning ”luffarna” är ett 
uttryck jag fått av generatio-
nen före mig.

Rolf i Rapenskår

Polisens förmåga att 
tillhanda det samhälls-
skydd som medbor-

garna har rätt att kräva har 
undan för undan urholkats 
och har nu närmast enbart 
symbolisk omfattning.  I 
takt med polisens neddrag-
ningar av yttre tjänst som 
patrullering av våra sam-
hällen har våldet och van-
daliseringen ökat. Särskilt 
äldre människor känner stor 
oro och vågar i många fall 

inte vistas ute, i vart fall inte 
efter mörkrets inbrott.

Sedan många tillbaka år 
har Skepplanda drabbats av 
eskalerande vandalisering 
och trakasserier av särskilt 
våra äldre. Inte ens kyrkan 
lämnas i fred: nedklottrade 
kyrkväggar, sönderskjutna 
lampkupor på kyrkogården, 
krossade rutor mm. Runt 
Albotorget härjar moped-
gäng med buskörning med 
trimmade mopeder. Inbrott 

och skadegörelser är legio. 
Total respektlöshet och lik-
giltighet för andra männis-
kor, lagar och förordningar 
gäller. Och polisens syns 
maktlös….

Vi accepterar inte att 
buset tillåts styra och för-
därva ett helt samhälle. 

För att stävja laglöshe-
ten och för att människor i 
Skepplanda åter skall kunna 
känna trygghet kräver vi att 
Ale kommun omedelbart 

inleder samarbete med 
väktarbolag för att snabbt 
få ordning på situation i 
Skepplanda. Detta kan med 
fördel ske genom det väk-
tarbolag som redan utför 
nattrondering i delar av 
området och att motsva-
rande förstärkning görs i alla 
andra tätorter i Ale kommun

Ale, Älvängen den 18 september 2009
Sven Rydén

Jan A. Pressfeldt

Håller livet för ”luffarna” 
i Grönån på att rinna ut?

Motion om väktarinsatser

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9 Förra måndagen skedde en containerbrand bakom Kyrkbyskolan i Nödinge. Räddningstjänsten fick rycka ut för att 

släcka elden. Ingen person kom till skada.                                  Foto: Christer Grändevik

Containerbrand i Nödinge


