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Kraftiga snöfall eller lång-
varigt snöande innebär risk 
för ras och skador på bygg-
nader. Om temperaturerna 
stiger och snön blir blöt 
och dessutom packas ihop 
av vind blir snön mycket 
tung.

– Samtalen strömmade in 
under den stränga vintern 
förra året. Vad många inte 
förstått är att de som fastig-
hetsägare har ett stort eget 
ansvar. Lantbrukaren måste 
själv se över byggnader och 
se till att konstruktionerna 

är stadiga, säger Malin Hil-
ding, kontorschef på Läns-
försäkringar Älvsborg.

– Efter töväder kan varje 
decimeter snö på ett tak 
väga 20-30 kilo per kvadrat-
meter och det innebär för-
stås enorma påfrestningar 
på ett större tak. Särskilt 
om det är av en enklare 
konstruktion eller inte har 
så stor lutning, fortsätter 
Malin Hilding.

Nu är det alltså hög tid 
att se över byggnaderna 
inför vintern för att undvika 
skador och för säkerheten, 
inte minst för de människor 
och djur som kan befinna 

sig i byggnaderna. 
Att byggnaderna 

uppfyller lagar och 
myndighetskrav är 
också ett villkor för att 
försäkringen ska gälla 
fullt ut. I Sverige är det 
Plan- och bygglagen 
som reglerar villkoren 

för byggande. Den som 
äger byggnaden har hela 
ansvaret för att reglerna 
följs och är ansvarig både 
när man bygger själv eller 
anlitar entreprenör. Kraven 
handlar i korthet om tek-
niska egenskapskrav, kon-
struktionsregler och även 
råd om ändring av byggna-
der. Om man är osäker på 
vad som gäller så ta hjälp av 
sakkunniga. 

Om det krävs snöskott-
ning på taken – tänk på 
säkerheten och anlita gärna 
en plåtslagare eller bygg-
nadsentreprenör. Felaktigt 
utförd snöskottning kan 
dessutom öka belastningen 
på en del av taket. 

De två län som var mest 
drabbade förra vintern var 
Östergötland och Västra 
Götalands län. 

Stort eget ansvar för att undvika takras
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SÅ UNDVIKER DU TAKSKADOR
• Se särskilt över bärande konstruktioner.
• Finns rötskador eller rostangrepp?
• Är plåtar och tegel på tak hela och fast förankrade?
• Är alla bärande stolpar och takstolar förankrade?

ALAFORS. Det blev 
rekordtidig premiär för 
Alebacken i år.

I lördags kastade sig 
de första åkarna utför 
pisten.

– 1995 öppnade vi 
17 november och hade 
öppet några dagar, 
men då hette vi Himla-
backen – för Alebacken 
är det rekord, säger 
ordföranden, John 
Hansson.

När liften drog igång på lör-
dagsförmiddagen hade kön 
redan ringlat sig lång. Där 
fanns både kända och mindre 
kända ansikten.

– Man blir mer och mer 
fascinerad över hur många 
det är som kommer utifrån. 
För entusiaster från Göte-
borg, Kungälv och Trollhät-
tan har vi blivit något av en 
hemmabacke, berättar John 
Hansson som efter en lyckad 
helg kunde räkna in 800 
besökare.

– Det är en riktigt bra 
siffra, men det hade vi för-
väntat oss. Telefonen ringer 
hela tiden och intresset har 
varit stort.

Inför den här säsongen 
har det inte hänt så mycket. 
Inför fjolåret höjdes backen 
med hjälp av överskottsmas-
sor från vägutbyggnaden. 

Det föranledde också Ale-
backen att investera i en ny 
liftanordning.

– Vi har fler idéer och 
satsningen kommer att fort-
sätta. Får vi en bra vinter, 
vilket allt tyder på, kan vi gå 
vidare med våra planer på en 
ny klubbstuga och en barn-
backe, säger John.

I veckan väntar också ett 
möte med skidklubbarna. 
Snowboardåkarna vill gärna 
bygga hopp i backen.

– Vi ska ha en diskussion 
om hur och var dessa ska 
byggas. Intresset för hopp 
är stort bland ungdomarna, 
men det gäller att göra rätt.

Alebacken är nu öppen 
samtliga dagar, vardagar 
under kvällstid.

– Vi planerar nu för mel-

landagarna. Mycket tyder 
på att det blir öppet från 
klockan tre. Ungarna har lov, 
men föräldrarna jobbar så 
alla kan inte ta sig till backen 
så tidigt även om de är lediga. 
Dessutom har vi som sköter 
om anläggningen våra jobb 
att ta hänsyn till, förklarar 
John Hansson.

En premiär ingen ville missa
– Kö när Alebacken öppnade för säsongen
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Ellen Rebas, 10 år från Göteborg, var en av många nöjda skid-
åkare i Alebacken under premiärhelgen.

Kön till liften ringlade sig lång tidigt i lördags.

Det ska börjas i tid. Många väljer att förbereda sig i Aleback-
en inför fjällresan.

Skidentusiaster tog chansen när Alebacken hade premiär i helgen. De kom från alla håll, Gö-
teborg, Kungälv, Trollhättan och Borås samt självfallet från Ale.

Snowboardåkare trivs i Ale-
backen men vill gärna bygga 
ett hopp.

Förra årets nyinvestering, en parallell ankarlift, gick varm i 
helgen. Totalt gästades Alebacken av 800 personer.

ALE. Förra vinterns snömängder orsakade 
tusentals takras på ladugårdar och ekonomi-
byggnader.

Även djur drabbades när tak på djurstallar 
rasade in.

Det egna ansvaret för att ha uppsikt över sina 
byggnader är stort och därför uppmanar nu 
Länsförsäkringar Älvsborg lantbrukarna i länet 
att se över eventuella brister innan vintern är 
här på allvar. 

Löftena kunna ej svika, 
en strof från en känd 
melodi

För något år sedan kom 
det ett rykte i svung om att 
tandläkarmottagningen skulle 
läggas ner i Skepplanda. Vi 
från det Kommunala Pensio-
närsrådet bad då en person, 
som var representant för 
HSN4, att bevaka frågan. Det 
gjordes och beskedet kom 
att det inte fanns planer på 
att tandläkarmottagningen i 
Skepplanda skulle läggas ner.

Oh, vad vi jublade… I 
Göteborgs-Posten den 4 
december kunde vi läsa att nu 
blir det verklighet. Tandläkar-
mottagningen i Skepplanda 
kommer att läggas ner. Så 
mycket var det löftet värt.

I artikeln kan vi läsa att 
det är svårt att få personal 
till tandläkarmottagningen. 
Argumenten är att Skepp-
landa ligger så långt bort. 
Och så har man ingen prata 
med. Jag trodde i min enfald 
att man skulle arbeta och inte 
prata. 

Vi som bor i Skepplanda 
tycker inte det är långt 
bort, har man bil är det inga 
bekymmer att ta sig hit, har 
man inte det går det bussar en 
gång i halvtimmen. Kan det 
vara bättre?

Vad står då till vårt för-
fogande? Nu får vi gå ut 
och ragga tandläkare på den 
privata marknaden då inte de 
allmännas resurser räcker till. 
Tänk vilken lycka att få arbeta 
i en sådan härlig miljö som 
Skepplanda med glada och 
goa patienter.

Det kan väl inte vara så, att 
för att stärka tandläkarmottag-
ningen i Älvängen, rent ekono-
miskt, måste man ta över tand-
läkarmottagningen i Skepp-
landa som har god ekonomi 
och god tillgång på patienter 
och är mycket väl utrustad och 
handikappanpassad.

Pengar, pengar, pengar, det 
är allt som behövs överallt.

Bengt Englund
Ledamot av det kommunala 

Pensionärsrådet 

Sviket löfte när tandläkarmottagningen 
i Skepplanda läggs ner


