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ALE. Asfalt, behandlade 
träslipers, gatsten och 
annat miljöfarligt avfall 
tippas i stora högar på 
fl era håll i kommunen. 

Trots polisanmälan 
från Ale kommun fort-
sätter dumpningen. 

Kommunen misstän-
ker att ett irländskt 
byggföretag som erbju-
der billiga marktjänster 
kan ligga bakom.

På stora flakbilar lastas upp-
bruten asfalt, marksten, delar 
av gamla slipersmurar och 
annat avfall från ombyggna-
tioner. Därefter körs det till 
avlägsna platser runt om i 
kommunen där det tippas. 

På tudorområdet i Nol, 
på den stora grusplanen vid 
Osbacken, bakom Ale el:s 
lokaler och på området vid 
gamla gokartbanan i Bohus 
ligger stora högar med skräp.  

Ale kommun har gjort två 
polisanmälningar om ned-
skräpning, den första som 
gjordes den 29 augusti avser 
grusplanen vid Osbacken 
och gamla gokartbanan. Den 
senaste anmälningen som 
gällde de övriga två platserna 
gjordes i förra veckan. Enligt 

Bodil Ljungkvist, miljö- 
och hälsoinspektör, väntar 
man fortfarande på besked 
om vad som händer. 

– Vi har fått ett brev om 
att polisen har tagit emot den 
första anmälan, men sedan 
har vi inte hört någonting. 

Ögonvittne
Flera upprörda alebor hörde 
under förra veckan av sig till 
Alekuriren och berättade om 
de växande skräphögarna och 
på kommunens miljökontor 
rasar man mot förövarna som 
helt ogenerat tippar sitt avfall 
var som helst. 

– Det är svårt att komma 
åt problemet. Man behöver 
ta dem på bar gärning och till 
det behöver vi ha polis med 
oss. Det är mycket resurskrä-
vande och därför svårprio-
riterat. Vi har haft liknande 
problem för några år sedan 
med utländska företag som 
tippar avfall olagligt. De vet 
precis vad de kan komma 
undan med, säger Bengt-
Arne Johansson, miljö- och 
hälsoinspektör.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) har med 
egna ögon bevittnat då man 

med en utlandsregistrerad 
tippbil dumpade asfaltsmas-
sor bakom Tudors lokaler. 
Han ser det som mycket 
beklämmande.

– Vi tänker inte tolerera 
detta. Det är oerhört besvä-
rande för oss när vi ålägger 
fastighetsskötare till höger 
och vänster och så kommer 
sådana här oseriösa männ-
iskor och bara bryter upp 
och tippar. Vi skickar foton 
till polisen men det händer 
ingenting, säger Jan A Press-

Dumpning pågår!pågår!

Ingen vacker syn. På Tudorområdet i Nol ligger asfalt och miljöfarliga slipers på hög. Ale 
kommun har polisanmält dumpningen, men inget händer.

Skräphögar med farligt avfall växer
– kommunen känner sig maktlös

Förbannad. Jan A Förbannad. Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande.dens ordförande.

VINN TID
– GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

För nyföretagare i Ale

onsdag 3 oktober kl 18 -21
Arbetsförmedlingens konferensrum, plan 2, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun bjuder dig 
som driver enskild näringsverksamhet till en 

INFORMATIONSKVÄLL
om grundläggande bokföring.

Informationen är gratis
Anmälan senast 1 oktober till:
jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

·  Vikten av att ha en bokföring

· Grunderna i bokföring och vanliga bokföringstransaktioner

· Vad innebär debet och kredit mm

·  Informationen tar kort upp grunderna i bokföring, men inte 
om bokslut.

Program:

Mer info kan du få av:
Jerry Brattåsen Ale kommun Eleanor Ytterby Skatteverket
0303-33 02 77 010-577 43 70

ALE. Den politiska 
ledningen i Ale kom-
mun kritiserar nu öppet 
Västtrafi k.

Dålig information, 
utlovade busslingor och 
elbussprojekt som inte 
blir verklighet.

Västtrafi k håller inte 
med.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) är mycket kritisk till hur 
Västtrafik har planerat den 
nya kollektivtrafiken.

– Det har inte blivit som 
utlovats. Busslingorna är ett 
bra exempel. På vårens orts-
möten var inte frågan om, 
utan mer var busshållplat-
serna skulle vara. Nu blir det 
inte en enda slinga, varken i 
Nödinge eller Älvängen. Vi 
skulle starta ett elbusspro-
jekt tillsammans och kom-
munfullmäktige avsatte 1 
Mkr till detta. Det projektet 
dödar de bara rakt av, trots 
att de säger sig vilja priori-
tera satsningar på elbussar. 
Från kommunens sida kräver 
vi också att Västtrafik är den 
instans som ska sköta infor-
mationen om den nya kol-
lektivtrafiken. Det sker bäst 
via våra ortsmöten, men där 
säger Västtrafik att de bara 
tänker närvara på fyra av tio 
möten. De tar inte ansvar för 
sin verksamhet och det gör 
mig enormt besviken, säger 
Mikael Berglund med skarp 
stämma.

På Västtrafik känner man 

till kritiken, men anser inte 
att den är befogad.

– Faktum är att vi gör 
stora satsningar på kollek-
tivtrafiken i och för Ale. 
Den 9 december startar vi 
vårt tredje pendeltåg, Ale-
pendeln, som kommer att 
ge aleborna en fantastisk 
förbindelse till Göteborg. Vi 
kör matarbussar från gles-
bygden och genom de cen-
trala orterna för att ansluta 
till varje tåg. 
Det stäm-
mer att vi har 
d i s k u t e r a t 
slingbussar i 
Nödinge och 
Ä l v ä n g e n , 
men vår 
bedömning 
är att nyttan 
inte väger 
lika tungt 
som kostnaden och därför 
avstår vi från den satsningen 
nu, säger Västtrafiks trafik-
chef, Camilla Holtet.

Elbussprojekteta
Elbussprojektet som skulle 
vara ett samarbete mellan 
bland annat Ale kommun, 
Västtrafik, Energiteknik-
centrum och Vattenfall blir 
heller inte av.

– Det hänger ihop med 
att vi har beslutat oss för att 
inte starta någon lokal buss-
linga. Tanken med elbussen 
var att trafikera busslingan 
i Nödinge, men när vi nu 
har bestämt oss för att inte 

ha några slingor är det här 
elbussprojektet inte längre 
aktuellt. Det är helt riktigt 
ett mycket intressant ämne 
och vi kanske får anledning 
att komma tillbaka till elbus-
sar i Ale i framtiden, säger 
Camilla Holtet.

Har ni svikit några 
löften till Ale kommun och 
aleborna?

– Nej, vi har aldrig lovat 
någonting. Vi har disku-

terat olika 
tankar och 
idéer kring 
k o l l e k t i v -
trafiken. Nu 
har vi gjort 
våra bedöm-
ningar och 
fattat våra 
beslut. Jag 
kan konsta-
tera att ale-

borna är att gratulera till en 
fantastisk kollektivtrafik med 
matarbussar och pendeltåg 
varje kvart i rusningstrafik, 
avslutar Västtrafiks Camilla 
Holtet.

I Ale är även oppositio-
nen upprörd. Kommunalråd 
Paula Örn (S) tycker att det 
har blivit svårt att påverka.

Det är jag inte ensam om 
att tycka. Politiska kollegor 
i andra kommuner säger 
samma sak. Västtrafik kör 
sitt eget race numera.

Västtrafi k står inte högt i kurs hos Ale kommun

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tanken med elbussen var 
att trafikera busslingan 
i Nödinge, men när vi nu 
har bestämt oss för att 
inte ha några slingor är 
det här elbussprojektet 

inte längre aktuellt.
Camilla Holtet

feldt och tillägger:
– Jag har till och med bild-

bevis, men det verkar inte 
spela någon roll, det händer 
ingenting.

Misstänkta följesedlar
Samtidigt som högarna med 
skräp växer sprids ryktet om 
ett irländskt byggföretag som 
erbjuder diverse marktjäns-
ter till ett lågt pris. 

Intill en av högarna på 
grusplanen vid Osbacken har 
kommunen hittat följesedlar 

från Ballast i Tagene på bland 
annat bergkross, stenmjöl, 
makadam, pall och cement. 
Som köpare uppges bara 
”irländare” och alla inköp 
har betalats kontant.

– Jag har inget emot att 
folk gör billiga dåliga jobb, 
men den som anlitar företa-
get bör veta var någonstans 
de dumpar avfallet, säger Jan 
A Pressfeldt.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vid Ale El i Alafors har olag-
ligt avfall också tippats.


