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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

��������	
��	����������	�	�����	����

��������	
����
����
������
���������
���
��	�����
�
�����
����
���
��
������
�����

�����
	���
����
	����
��	���	�
���
���������
����� 
!�
��"�����	���
��	��

#�������
���#�	����
����
�� 
�����
���
���
#��	���	�	�
��
�##
����
"���
��
������

����
���
������� 
���
#��"���
���
"��
���	"������	
	���
�����
���
�����

$$%
��� 


�������	
���������������������������������������
������� ���!���������"#�!����$������%��!!������	�	�&'�((�&&�

�

��
�

���
��	
��
��

���	��	����	���������������
&���	�	���
'
(���������	��
'
�	�������������	��
)���������"������	�
'
!�������
'
������������	��
'
*��	�	�
���
���	�	�
'
+���������
'
+����������	�	���

,���	���#�"����
���
�����
"������������

%�����������-
.�	����
/0/01234
5/
'
6������
/0/01748
//
'
,���	��	
/0/01%3
22
7/
)))��*�!������������

�

������	���������	�	�
���

&�
�
����
���
��	
���##
��	�
������� 
���#��	���
"������	�
�����
��
���#���
���
����"���� 
9���
��
	��� 
�������
������	
��
���#����
�
���������� 
(�
��������
�	��	
������	��	�	�
�"������
���	�"����	
���#������
���������
����	�����
�	�����	 
$0/
��� 
)��
	������	�
��
%
���
����� 


"#�!����+�������$�!!������	�	�&'�,,�
��

1911 sjönk ångaren Tessin 
i mörker och dimma. På 
väg mot Göteborg gick den 
väster om Tjurholmen för att 
sedan gå på grund vid östra 
älvstranden vid Olof Pers-
gården i Heljered. Efter en 
kvarts timma sjönk Tessin 
nära Ale brygga. Sex perso-
ner drunknade. Tre år tidi-
gare hade ångaren Göta Elf 
kantrat i Göteborgs hamn 
varvid 25 personer omkom. 

Nedanstående är hämtat 
ur Göteborgs-Posten 2 okto-
ber 1911:

”En båtolycka inträffade 
vid fyratiden i lördags morse 
å Göta älv, i det kanalångaren 
Tessin som trafikerar routen 
Skörsbo brygga – Göteborg 

i rådande dimma grundstöt-
te utanför Tjurholmen, be-
lägen mitt för Ale brygga 
emellan Nols och Älvängens 
stationer på Bergslagsbanan. 
Efter att ha stått på grundet i 
15-20 minuter sjönk ångaren 
i djupet.

Vid tillfället befann sig 
utom besättningen ett 20-tal 
passagerare ombord. Sex per-
soner har sannolikt omkom-
mit. 30-åriga fröken Äng-
mark från Haj, Alvhem, an-
träffades redan i lördagsmid-
dag som lik i älven. Fröken 
Ängmark, vars mor drun-
knade vid Göta Elfsolyckan, 
 hade sannolikt stått på däck 
och slungats i älven. 

Enligt kaptenens berättel-

se avgick ångaren kl 2 från 
Skörsbo brygga, Västerlanda 
socken, med styckegodslast, 
destinerat till Göteborg. Den 
tidiga avgångstimman hade 
föranletts av den sedan maj 
månad etablerade konkurren-
sen med ångaren Elfängen 
vilken gjort att de båda far-
tygen kappats om vem som 
skulle komma först. 

Vid angörandet av olika 
bryggor i älven vid Solberg i 
västra rännan av Göta älv vid 
Tjurholmen, togs ombord 
några passagerare och en del 
smågods. Under hela resan 
rådde en intensiv tjocka, 
utom mellan Tjurholmen 
och Solberg, varför man gick 
med sakta maskin. 

På eftermiddagen besök-
te G-P:s medarbetare plat-
sen. Av det sjunkna fartyget 
syntes endast två starkt lu-
tande master, varjämte skor-
stenen till omkring 2 ½ fots 
höjd stack ovanför vatteny-
tan. Ångarens topplanternor 
lyste ännu.

Båten låg ungefär175 à 
200 meter nedanför lysbojen 
vid södra udden av Tjurhol-
men och omkring 75 meter 
från östra älvstranden. På 
grund av läget antas det, att 
ångarens girning från kursen 
varit ovanligt skarp, sannolikt 
mellan 45 à 50 grader.

Tessin byggdes på Lind-
holmen 1870. Under de 41 
åren har den många gånger 

Ett dystert hundraårsminne

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren
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NÖDINGE. Vid årsskif-
tet säger kommun-
styrelsen upp avtalet 
med fastighetsbolaget 
Balder för Medborgar-
kontorets lokaler. 

Senast den sista 
december 2012 ska 
kommunledningen vara 
utflyttad, men vart det 
bär är inte bestämt.

Det finns flera anledningar 
till den planerade flytten. Be-
sparingarna, som även inklu-
derar Arbetsmarknadsenhe-
tens lokaler, beräknas landa 
på 3 miljoner kronor. 

– Man måste hela tiden 
se efter sin verksamhet så att 
pengarna räcker till. Komvux 
hade lokalerna innan och 
detta var tänkt som en över-
gångslösning som blev per-
manent. Om vi inte säger upp 
kontraktet nu i december för-
nyas det tre år till, och nu har 
vi gott om tid på oss att hitta 
en ny lokal, säger kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Bortsett från den ekono-
miska aspekten finns det även 
synpunkter på att man har le-
darskap på ett ställe och verk-

samhet på ett annat. Ett al-
ternativ för att kunna samla 
personalen är att kommun-
ledningen flyttar in i kom-
munhuset i Alafors. Från och 
med i höst kommer sektor ut-
bildning, kultur och fritid att 
sitta i Ale gymnasiums loka-
ler, vilket frigör utrymme i 
kommunhuset samtidigt som 
man sänker gymnasiets kost-
nader. 

– Det återstår att se var vi 
kommer att hamna, men al-
ternativen är Nödinge, Ala-
fors eller Älvängen. Senast till 
sommaren kommer vi att ha 

tagit ett beslut, säger Mikael 
Berglund.

JOHANNA ROOS

Kommunledningen planerar flytt

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande.


