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Plåtslagare har 
blivit snöskottare

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .
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NÖDINGE. Det rika snö-
fallet har påverkat alla 
på ett eller annat sätt.

Plåtslagare har blivit 
snöskottare till exem-
pel.

– Det har jag aldrig 
varit med om tidigare, 
erkänner Mathias 
Mattsson, Plåtslagarna 
i Ale.

Ale kommun har varit för-
utseende och lärt läxan från 
andra kommuner. Därför har 
man beordrat skotta av alla 
tak på kommunala fastighe-
ter som ligger i riskzonen.

– Det är platta tak som man 
är mest rädd för. Vi har varit 
uppe på Ale gymnasiums tak 
och skottat av rejält. Just nu 
är det ingen fara, men om det 
skulle komma ytterligare ne-
derbörd skulle det kunna bli 
riktigt tungt, säger Mathias 
Mattsson som tycker kom-
munen gör helt rätt.

– Ja, det måste jag säga. Ef-
tersom väderprognoserna är 
så osäkra är det absolut bäst 

att vara på den säkra sidan. En 
felbedöming med ett tak som 
rasar kan få förödande konse-
kvenser, dessutom har vi plåt-
slagare tid över nu. Det är ju 
inte dirket jättelätt att lägga 
plåttak just för tillfället, säger 
Mattsson och skrattar.

Efter Ale gymnasium bar 
det av till Ledethallen och 
sedan väntar ridhuset på Jen-
nylund.

– Muskelmassan får sig 
ett uppsving, säger Mathias 
Mattsson med ett leende.

Snödjupet på taken varie-
rar mellan 30-50 cm. En kva-
dratmeter snö med ett djup 
om 50 cm väger 150 kg.

Mathias Mattsson, Plåtslagarna i Ale, får ägna sig åt snöskottning. Att lägga plåttak är inte 
aktuellt i rådande väderlek.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Alla påverkas av snöfallet på något sätt

Förutseende. Ale kommun har tagit hjälp med att skotta av 
tak som kan hotas om ytterliagare nederbörd kommer.


