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Alla 8 kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

1.500:-
rabatt på Premodul

skorsten vid samtidigt 
köp av valfri 

Contura kamin.

CONTURA 660T:5
Ord. pris 28.820:-

JUST NU 23.900:-
Spara 

4.920:-

NYHET
Rek. cirkapris fr.

19.900:-

Vår braskamin K800 är tre saker mer än någonting  
annat. Svensk gjutjärnstradition, modern formgivning 
och innovativ teknik. Läs mer och se alla modeller på 
keddy.se. Välkommen!

Gjutjärnskamin K816

ALE. Den olagliga tipp-
ningen av farligt avfall 
upprör många – inte 
minst kommunen som 
i ett försök att stoppa 
förövarna nu satt upp 
en vägbom vid gamla 
gokartbanan.

Jörgen Sundén, 
exploateringsingenjör, 
uppmanar villaägare 
till att ta sitt ansvar 
och inte anlita oseriösa 
byggföretag. 

Problemet med de växande 
högarna av asfalt, träslipers 
och gammal marksten kvar-
står och kommunen står 
maktlös. 

Enligt vittnesuppgifter 
fortsatte tippandet under 
förra veckan och polisen har 
inte tillräckligt med resurser 
för att kunna stoppa olag-
ligheterna. Ale kommun har 
i samråd med markägaren 
Orkla satt upp en bom på 
vägen upp till gamla gokart-
banan i Jakobsdal, men man 
befarar att förövarna redan 
hittat en annan väg.

Kommunen misstänker 
att det utländska byggföretag 
som just nu utför ett flertal 
marktjänster i Ale, framför 
allt i Nödinge, ligger bakom. 

Vittnesuppgifter uppger 
att de knackar dörr i området 
och erbjuder sina tjänster till 
ett lågt pris. 

Jörgen Sundén, exploa-
teringsingenjör i Ale, tycker 
att villaägarna som anlitar 
arbetskraften borde ta mer 
ansvar. 

– Jag tycker att man ska 
ifrågasätta om avfallshan-
teringen ingår i priset och 
vara uppmärksam på om det 
verkar misstänksamt. Om 
arbetet dessutom utförs svart 
riskerar man att bli betal-

ningsskyldig för arbetsgivar-
avgifter och sociala avgifter. 
Man får tänka sig noga för 
innan man anlitar den här 
typen av arbetskraft. 

Dyr nota
Notan för bortforslandet av 
skräpet hamnar hos markä-
garna och Jörgen Sundén 
befarar att det kan bli dyrt. 

– Bara ett lass kan kosta 
flera tusen att ta bort och 
att det dessutom är miljöfar-
ligt avfall gör det hela ännu 
värre. Hittills är det mitter-
sta och södra delen av kom-
munen som drabbats, men 
det kanske bara är en tids-
fråga innan de börjar tippa 
i Älvängen eller Skepplanda 
också. 

Även Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman är upprörd 
över den olagliga tippningen. 

– Det här är jättetråkigt! 
Invånarna i Ale vill ha en 
snygg kommun med fin natur 
samtidigt som man beställer 
svarta tjänster som ställer till 
med problem. Det gäller att 
hålla ögon och öron öppna. 
Låt inte en liten grupp för-
störa vår fina kommun, vare 
sig det handlar om att tippa 
asfalt eller spraya på väggar. 
Alla måste hjälpas åt och ta 
sitt ansvar. 

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97
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RONDEN

Onsdag 26 september

Lastbil tillgripen
En lastbil, tillhörande Gösta 
Johanssons Åkeri, tillgrips i 
Surte.

Torsdag 27 september

Stöld
En ung man kommer in i Med-
borgarhuset, Alafors. Där pågår 
Dansföreningen Korkskruvens 
buggkurs. Mannen rycker till 
sig kassörens lilla kassaskrin, 
springer snabbt ut och ljudet 
av en moped hörs.

Någon har dumpat gammalt 
byggmaterial och asfalt på ett 
område tillhörande Eka Chemi-
cals. Ärendet rubriceras som 
miljöbrott.

Misshandel sker i en gång-
tunnel i Älvängen. Polis anlän-
der strax efter klockan halv 
elva på kvällen. Gärningsman-
nen, som är hemmahörande på 
orten, är sedan tidigare känd 
av ordningsmakten.

Fredag 28 september

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken.

Lördag 29 september

Snatteri
En ung snattare ertappas på 
Ica Kvantum i Nödinge.

En misshandel rapporteras 
från restaurang Vadbacka i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 24/9 – 1/10: 46. Av 
dessa är sex bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Villaägare uppmanas ta ansvar

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På fyra olika ställen i kommunen har avfall dumpats.

Ett försök att stoppa tippningen i Jakobsdal, Bohus.Ett försök att stoppa tippningen i Jakobsdal, Bohus.

Faksimil Alekuriren vecka 39, 
2012.

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 

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 

Dumpning pågår!pågår!

Ingen vacker syn. På Tudorområdet i Nol ligger asfalt och m
kommun har polisanmält dumpningen men inget händer

Skräphögar med farligt avfall växer
– kommunen känner sig maktlös

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

LILLA EDET. Beslutet är 
taget.

Den första konst-
gräsplanen i Lilla Edets 
kommun hamnar på 
Strömsvallen.

– Vi var helt eniga, 
förklarar Kjell Johans-
son (S), ordförande 
i Kultur- och fritids-
nämnden.

Det har spekulerats en längre 
tid var Lilla Edets första 
konstgräsplan ska placeras. I 
slutändan fanns det tre olika 
alternativ att ta ställning; 
Alevi i Nygård, Ryrsjövallen 
i Göta och Strömsvallen. Det 
blev det sistnämnda förslaget 
som vann gehör hos ledamö-
terna i Kultur- och fritids-
nämnden.

– Det här är en jättepo-
sitiv sak som händer i vår 
kommun. Det är bara ett 
fåtal kommuner i Västergöt-
land som inte kan erbjuda 

sina fotbollsklubbar en 
konstgräsplan. Jag är väldigt 
glad för den här satsningen 
som sker, förklarar Kjell 
Johansson.

Vad var det som avgjorde 
till Strömsvallens favör?

– Anläggningen är centralt 
belägen. Dessutom bedrivs 
en stor verksamhet i Edet 
FK:s regi, säger Kjell Johans-
son som emellertid poängte-
rar att konstgräsplanen ska 
serva samtliga fotbollsklub-
bar i kommunen.

Projektet kommer att dra 
igång nästa höst. Anläggan-
det av konstgräsplanen ska 
kommunen genomföra till-
sammans med Leifab.

– Nu ska förvaltningen 
få uppdraget och sedan ska 
ärendet ut på upphandling. 
Vi ska också hålla kontak-
ten med föreningarna och 
se om de kan hjälpa till med 
olika saker. Det är i vilket fall 

som helst kommunen som 
kommer att bli huvudman 
för projektet, säger Kjell 
Johansson.

Carina Andersson (C) 
är ledamot i Kultur- och fri-
tidsnämnden. Hon anser att 
arbetet med konstgräsplanen 
borde komma igång redan 
nu.

– Vi ser ingen orsak till 
varför man ska vänta och 
göra processen extra segdra-
gen. Vi ville involvera fören-
ingslivet redan från början, 
för att på så sätt hålla nere 
kostnaderna. Det är fånigt 
att inte dra nytta av den kraf-
ten som finns i föreningsli-
vet, säger Carina Andersson.

Kostnaden för konst-
gräs på Strömsvallen ligger 
enligt konsultens beräkning 
på omkring åtta miljoner 
kronor.

JONAS ANDERSSON

Strömsvallen får konstgräs

Som första fotbollsanläggning i Lilla Edets kommun förses Strömsvallen med konstgräs. Som första fotbollsanläggning i Lilla Edets kommun förses Strömsvallen med konstgräs. 
Politikerna i Kultur- och fritidsnämnden var eniga i sitt beslut. Politikerna i Kultur- och fritidsnämnden var eniga i sitt beslut. 


