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SLITTORP. 30 års ar-
bete börjar ge resultat.

Laxbeståndet fort-
sätter att minska 
på västkusten, men 
Grönån utgör ett ly-
sande undantag.

– Det fi nns tre 
specifi ka Grönålaxar, 
förklarar Jack Ols-
son, naturvårdare i Ale 
kommun.

I 30 år har Jack Olsson och 
hans fiskevänner kämpat för 
laxens fortlevnad i Ales olika 
vattendrag. Jack har varit 
med om att skapa tre laxtrap-
por, två i Slittorp och en i 
Brandsbo. Lön för mödan får 
entusiasterna nu när de ser 

resultatet av sitt arbete.
– Det känns naturligtvis 

jätteroligt. I Västsverige är 
det bara Grönån och Him-
leån i Halland som har en 
uppåtgående trend när det 
gäller laxen, berättar Jack 
Olsson.

Vad gör vi i Ale som är 
så bra?

– Här förekommer inget 
fiske vilket betyder att fisken 
får leka av sig. En annan 
plusfaktor är att vi har rättat 
till lekbottnar som innebär 
att laxen kommer dit den ska. 
Vi försöker också skydda vat-
tendragen så mycket vi kan.

Vad finns det för hot-
bild?

– Övergödningen är ett 

stort problem. Skogsavverk-
ning nära våra vattendrag är 
också förödande. Skogsbruk 
som ändrar strukturen när 
det gäller flödesriktningen 
av vattnet utgör även det ett 
hot. 

Det finns idag 13 vat-
tendrag i Ale kommun som 
hyser havsöring. Dessutom 
finns flodpärlmusslor i de 
södra delarna av Sörån.

– Vi kämpar på och gör 
så gott vi kan, avslutar Jack 
Olsson.

NÖDINGE. Ale BK hade 
den stora äran att 
tidigare i höst stå som 
arrangörs för det allra 
första offi ciella SM i 
rallylydnad.

Tävlingarna avgjor-
des på Tånga Hed i 
Vårgårda.

Marie-Louise Segvall, 
tävlandes för arrang-
örsklubbben, kom på en 
hedrande femteplats.
Det blev en intensiv och rolig 
helg för alla deltagare och 
funktionärer. Ale BK repre-
senterades av både funktio-
närer och tävlande.

Marie-Louise Segvall 
deltog med sin Joppe. Ekipa-
get delade femteplatsen med 
Britt Ohlsson/Niehkos 
Menja från Stenungsunds 
BK. 185 blev slutpoängen. 
Segrade gjorde Caroline 
Svärd/Lizzroys Roy från 
Gnesta-Trosa BK som tog 
maximala poäng – 200.

Marie-Louise Segvall blev 

ordentligt firad för sin fram-
skjutna placering i samband 
med Ale BK:s klubbmöte den 
18 oktober.
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Marie-Louise femma 
på SM i rallylydnad

Laxbeståndet växer i Grönån
Jack Olsson visar upp en baddare till laxhane, född i Sörån, som ska användas som avelsfi sk.
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Marie-Louise Segvall från 
Ale Brukshundsklubb tog 
en hedrande femteplats när 
SM i rallylydnad avgjordes i 
Vårgårda.
Foto: Anna Frisk

Marie-Louise och hunden 
Joppe.
Foto: Anna Frisk

SURTE. Vid torsdagens 
V65-omgång på Gävle blev 
det hög utdelning på sex 
rätt. En kupong inlämnad 
hos Coop Konsum Surte gav 
hela 56 412 kronor.

Kupongen, som kostade 
462 kronor, lyckades pricka 
in sex rätt. Kupongen inne-
höll förutom en rad med sex 
rätt även 21 rader med fem 
rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll tre så kallade spikar, 
det vill säga ogarderade 
lopp.

Den högsta utdelningen 
i ATG:s historia är en vinst 
på 67 312 633 kronor, som 
delades ut 27 februari 2010, 
då V75 kördes på Axevalla.

Storvinst till Surte

Gå, jogga, spring eller rulla

Söndag 9 december 5 km – Ale Torg – Alafors

Arrangörer

Hemsida: www.invigningsloppet.se E-post: info@invigningsloppet.se

Det är klart 

vi ska med!

Nu har Du chansen att anmäla Dig till 

Invigningsloppet – en folkfest för hela familjen.

Du kan välja att gå, jogga eller rulla 5 km, från 

Ale Torg till Medborgarhuset i Alafors.

Uppvärmning kommer att ske klockan 08.30.

Starten är beräknad till klockan 09.00.

Refl exvästar kommer att delas ut till vuxna deltagare vid tältet 

på Ale Torg, från klockan 08.00.

500 refl exvästar fi nns, så det är först till kvarn som gäller.

Alla deltagande barn under 10 år måste bära egen refl ex.

Ingen tidtagning kommer att ske. Arrangören erbjuder 

duschmöjlighet i Ledethallen

och busstransport tillbaka till Ale Torg.

Samtliga deltagare erhåller diplom.

Anmälan görs via e-post: info@invigningsloppet.se

Glöm inte att fylla i namn och ålder på respektive deltagare 

samt storlek på refl exväst.

Anmälan måste göras senast söndag 25 november.

OBS! Ingen anmälningsavgift. 


