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GÖTEBORG. Repslagarmu-
seet har deltagit i årets Kul-
turkalas i Göteborg. Tall 
Ships Race ingick i Kulturka-
laset 1997 och var det första 
arrangemang som museet 
deltog i. Vi har varit placera-
de på flera platser. De första 
åren höll vi till vid Stora Tea-
tern. Vi har även varit i Träd-
gårdsföreningen, Bältesspän-
narparken, Kungsparken 
med mera.  

I år höll vi till vid Sten-
piren och samarbetade med 
Ostindiefararen Götheborg. 
En bra placering med tanke 
på att vi slagit allt tågvirket 
till skeppet, som för oss utgör 
ett utmärkt referensobjekt. Vi 
visade hur man slog rep på 
”Ostindiefaratiden” under 
1700-talet, både på Beting 
och Kronhjul. Replagning-

en uppskattades av våra be-
sökare. Ett intressant inslag 
var att flera skolklasser be-
sökte oss.Vädret var väldigt 
skiftande, men hela fredagen 
regnade det.

Vi är stolta och tacksamma 

över att vi varje år blir inbjud-
na till kalaset av Göteborg 
& Co. En tradition värd att 
bevara. Det ger oss möjlighet 
att göra god PR för Repsla-
garmuseet och Ale kommun. 

Kurt Flodin

Repslagarmuseet på 
Göteborgs Kulturkalas

Sin vana trogen fanns Repslagarmuseet på plats i samband 
med Göteborgs Kulturkalas.

ALE. Algblomning i 
Vimmersjön har under 
sommaren lett till åter-
kommande badförbud. 

Men det var också 
den enda sjön i Ale som 
drabbades så pass hårt 
i år. 

Det vanligaste pro-
blemet på västkusten 
är annars att sjöar och 
vattendrag är försu-
rade.

Vimmersjön, Hålsjön, Häll-
torpssjön, Hajssjön, Grönån, 
Sköldsån och Hållsdamms-
bäcken är alla exempel på 
övergödda vatten som riske-
rar att drabbas av algblom-
ning, medan de flesta andra i 
Ale istället är försurade. 

Försurning innebär ingen 
fara för badgäster, men när 
PH-värdet blir för lågt dör 
vattenlivet. För att få bukt 
med försurningen har Ales 
sjöar kalkats sedan 70-talet.

– Anledningen till att vat-
tendragen på västkusten är 

extra drabbade är att vi får 
in svavel- och kvävenedfall 
från bland annat England, 
Tyskland och Belgien.  Det 
kommer med regnet, förkla-
rar Göran Fransson, kom-
munekolog.

Oavsett om vattnen är 
försurade eller övergödda 
innebär det att vattenlivet 
dör ut. Arbetet med att hitta 
en balans pågår ständigt och 

nu återstår det att se om man 
kan få bukt med algblom-
ningen i Vimmersjön, som 
är ett angeläget ärende för 
samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale. 

Övergödda sjöar – inte vanligt i Ale
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Återkom-
mande algblomning 
i Vimmersjön har 
ställt till problem för 
badsugna semesterfi-
rare. 

Kommunen har under 
större delen av som-
maren avrått från att 
bada i sjön på grund av 
hälsorisker.

När Siri Sahlstedt från 
Bohus kom till Vimmersjön 
för att bada i juni var stranden 
tom och en lapp talade om att 
det rådde badförbud.

Under sammanlagt två 

perioder under sommaren 
har man varnat för algblom-
ning i vattnet. För tillfället är 
det fritt fram att bada igen, 
men det gäller att vara upp-
märksam på varningarna.

– Så länge det inte sitter 
någon lapp uppe eller att det 
är helt folktomt så litar jag på 
att man vågar bada. Jag har 
även varit inne och läst på 
kommunens hemsida. Man 
vet ju om att det är giftigt, 
men inte exakt på vilket sätt 
man blir dålig.

Kompisen Helena Ekberg 
är vid Vimmersjön för första 
gången och har även hon res-
pekt för algblomningen.

– Jag tänker direkt på mag-
sjuka och hudutslag. Men 
man litar på att kommunen 
har koll och sätter upp lappar 
om det behövs.

De har båda med sig sina 
barn som är 1,5 år och därför 
känns säkerheten extra viktig.

Olika orsaker
När temperaturen stiger ökar 
algblomningen och Vim-
mersjön är då ett av de hår-
dast drabbade vattendragen 
i Ale kommun. Under dessa 
perioder avråder kommunen 
från att bada i sjön eftersom 
bland annat blågröna alger 
kan innebära hälsorisker för 
människor och djur.

Grumligt vatten och färg-
förändringar på ytan är tecken 
på algblomning. När algerna 
sedan dör och faller till botten 
frigörs kväve och fosfor som 
bildar nya näringsämnen. På 
så vis gynnar det uppkomsten 
av nya alger och en ond cirkel 
är igång.

Orsaken till att fenomenet 
uppstår är övergött vatten, 
vilket beror på ett överskott 
av näringsämnen. Dessa 
ämnen kommer mestadels 
från mänsklig påverkan i form 
av jordbruk, men framför allt 
från enskilda avlopp som 
ligger i anslutning till sjön. 

– Vid sekelskiftet byggde 
man om i trakten vid Vim-
mersjön och fick ytterligare 

vilket gör att man får bättre 
kontroll, säger Torbjörn 
Andersson, verksamhetschef 
på Tekniska i Ale kommun.

Fortfarande finns det 
många hushåll i området med 
enskilt avlopp som kan bidra 
till att vattnet övergöds. 

Markant ökning
För två år sedan handikapp-
anpassades Vimmersjöns 
badplats och asfalterade 
vägar lades för att underlätta 
framkomligheten. Enligt 
Torbjörn Andersson, var det 
vid den tidpunkten inte lika 
mycket algblomning som 
idag. 

– Det är en bra samhäll-
snära sjö och vi ansåg inte 
problem med algblomning 
var av så stor betydelse. 
Kommunen har ansvar för 
att anpassa badplatserna på 
bästa sätt. Förra året byggdes 
även Surtesjön om och blev 
handikappvänlig och där 
finns ingen algblomning alls. 

Djupa och kalla sjöar som 
ligger inbäddade i mycket 
skog riskerar inte att bli över-
gödda på samma sätt som när 
det finns jordbruksslätter 
intill. Hultasjön i Kilanda 
är ett exempel på en sjö som 
inte drabbas av algblomning 
i några större mängder.

Algblomningen i Vimmersjön över – för nu
– Badförbud har gällt stora delar av sommaren
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Sommarnöje. Siri Sahlstedt och Helena Ekberg från Bohus 
passade på att bada i det fina vädret. Medan Siris son Max 
låg och sov i vagnen följde Helenas dotter Emma med ut på 
bryggan. 

ALGBLOMNING
• Fenomenet uppstår då plankto-
nalger på kort tid växer kraftigt och 
bildar mycket stora populationer.
• Algblomningarna känns igen på 
grumligt vatten och färgföränd-
ringar på ytan. Giftigheten varierar 
mellan olika arter, men kan också 
skilja sig inom en och samma art.
• De första symptomen vid förgift-
ning är likartade hos människa och 
djur: illamående, kräkningar, diarré 
och eventuellt feber. Man kan även 
drabbas av hudirritationer och 
ögonbesvär. Läkarkontakt rekom-
menderas vid symptom.
• Vanligtvis krävs större mäng-

dålig. Men barn, speciellt småbarn, 
är extra utsatta eftersom de lättare 
får i sig vatten och bör därför hållas 
ifrån vatten med algblomning.
• Djur löper störst risk att bli drab-
bas av förgiftning i samband med 
algblomningar eftersom de dricker 
av vattnet. De kan bli allvarligt sjuka 
och i värsta fall dö.
• Tillskott av näringsämnen genom 
människans övergödning kan vara 
en orsak till algblomning, men den 
kan också åstadkommas genom 
att naturligt näringsrikt djupvatten 
förs upp till ytskiktet där algerna 
utvecklas.

Maximalism.

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Skattefri 
i 5 år!

Faksimil ur Alekuriren v 32.

0303-180 50
www.lansfast.se 
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ÄLVÄNGEN

Arkitektritat souterränghus med härlig känsla. Smakfullt med 

genomtänkt planlösning och fina materialval. Vardagsrum och 

kök med 4,35 meters takhöjd! Fyra sovrum och två helkaklade 

badrum. Två altaner och vacker trädgård. Carport och förråd.

VIKAREDSVÄGEN 23

BOYTA: 145M2 /6 ROK

TOMTYTA: 653 KVM

PRIS: 2 875 000 KR

VISAS: 25/8 OCH 28/8

MÄKLARE: MAGNUS 

BERGSTRÖM 

0303-180 55 

EN PÄRLA I ÄLVÄNGEN!

Med gångavstånd till trevliga Starrkärrs by ligger denna 

gedigna jord och skogsgård. Fastigheten är ca 24,4 ha varav 

ca 16 hektar åker och bete. Gården har trevligt insynsskyddat 

gårdscentra med boningshus, ladugård och vagnslid. 

Ladugårdens stalldel är inredd till ateljé eller festlokal. 

Ladugården går tämligen lätt att iordningställa till annan 

verksamhet. Boningshuset är i behov av renovering. I Starrkärr 

finns förutom en aktiv hembygdsgård även kyrka och en 

gemytligt förskola.

BOYTA 79 M². 

AREAL: SKOG 7,1 HA, 

ÅKER 15 HA OCH BETE 

1,5 HA.

PRIS: 2 900 000 KR

VISAS: 25/8 KL 17-18

MÄKLARE: PETER 

ERIKSSON 

0322-785 52

STARRKÄRR

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET

Högt och vackert ligger Björsjödal 490 beläget, ett litet men 

mycket välskött hus om 2 rok och uterum, gäststuga om ca 16 

kvm med ett sovrum och tvättstuga samt ett stort dubbelga-

rage. Här bor man naturnära och men härliga utblickar men 

ändå nära till service och kommunikationer i Nödinge.

BJÖRSJÖDAL 490

BOYTA: 54M2 /3 ROK

TOMTYTA: 1475 M2

PRIS: 1 400 000 KR

VISAS: 31/8 KL 17.30

MÄKLARE: KARIN 

BREDEGÅRD 

076-7748553

RYD

HÖGT OCH VACKERT LÄGE

Bil fattade eld i BohusBil fattade eld i Bohus

En bilbrand inträffade i lördags eftermiddag på E45 i Bohus, i höjd med Eka Chemicals. En bilbrand inträffade i lördags eftermiddag på E45 i Bohus, i höjd med Eka Chemicals. 
Bilen började brinna under färden. Räddningstjänstens personal från Surte brandsta-Bilen började brinna under färden. Räddningstjänstens personal från Surte brandsta-
tion var snabbt på plats och lyckades släcka elden. Ingen person kom till skada. tion var snabbt på plats och lyckades släcka elden. Ingen person kom till skada. 
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