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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

Tisdag 12 februari

 kr

Semlor

ALE TORG
Förbeställ gärna!

Kaffe 
och semla

 kr/st

ALE. I höstas uppmärk-
sammades på fl era 
håll i kommunen högar 
med avfall från diverse 
markarbeten som tip-
pats i naturen. 

Ingen har kunnat 
ställas till svars och 
skräpet ligger kvar.

Samtidigt befarar 
man att scenariot upp-
repas till sommaren.

Irländska asfaltsarbetare tros 
ligga bakom den olagliga 
tippningen av miljöfarligt 
avfall som uppmärksamma-
des i september förra året. 
Samtidigt som ett utländskt 
företag erbjöd villaägare, 
bland annat i Nödinge, 

marktjänster till ett lågt pris 
växte högarna med asfalt, 
behandlade träslipers och 
annat miljöfarligt avfall. 

På Tudorområdet i Nol, 
på den stora grusplanen vid 
Osbacken, bakom Ale el:s 
lokaler och på området vid 
den gamla gokartbanan i 
Bohus tippades avfallet som 
fortfarande ligger kvar. 

– Vi är maktlösa. Det enda 
vi kan göra är att ropa efter 
polisen, men de har alltid 
annat att göra, samt att upp-
mana invånarna att kontrol-
lera företagen de anlitar. 
Kunderna ansvarar för vart 
avfallet tar vägen, så jag upp-
manar till att inte enbart låta 
plånboken styra, säger Jan 
A Pressfeldt (AD), ordfö-

rande i Samhällsbyggnads-
nämnden. 

Kommunen har ännu 
inte fått någon respons på 
sin polisanmälan. Eftersom 
ingen kan ställas skyldig för 
tippningen ligger högarna 
kvar. Ansvaret och därmed 
notan för bortfraktandet 
hamnar på markägarna och 
några planer på att samordna 
resurser finns ännu inte. Till 
sommaren befarar man att 
scenariot återupprepar sig.

– Det gäller att ligga steget 
före, kolla moms- och skat-
tesedlar och inte anlita ose-
riösa företag, säger Jörgen 
Sundén, exploateringsin-
genjör. 

JOHANNA ROOS

– Till sommaren befaras historien upprepa sig

Högarna ligger kvar
Inget har hänt. Irländska asfaltsarbetare tros ligga bakom högarna med avfall som tippades 
runt om i Ale i höstas. För att undvika att historien upprepar sig till sommaren uppmanas 
villaägarna kontrollera vilka företag man anlitar för markarbeten.

KILANDA. Ett 20-tal 
skrotade och sönders-
lagna luftvärmepumpar 
har dumpats i skogen 
vid Torps kolares kol-
mila.

– Man blir bedrövad 
över att folk kan göra 
så här, säger markäga-
ren Svante Morgan.

Medlemmarna i föreningen 
Torps kolare är rädda om 
skogsområdet kring sin kol-
mila i Kilanda. 

– På sommaren träffas vi 
var och varannan dag här 
uppe, grillar korv och umgås, 
säger Hasse Almthén, 

medlem i föreningen. 
Han tittar ut över plat-

sen som för tillfället inte är 
någon vacker syn. Alldeles 
intill kolmilan ligger en stor 
hög sönderslagna luftvär-
mepumpar samt en gammal 
oljebrännare och annat skrot. 

– Avklippta kopparrör 
tyder på att det kan röra sig 
om några som kommit över 
ett parti pumpar som skulle 
skrotas, tippat dem här och 
tagit kopparn. De har bland 
annat använt vår träslägga att 
slå sönder dem med, säger 
Svante Morgan. 

Han har polisanmält hän-
delsen och i onsdags besökte 

Anna-Karin Olsson, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 
Ale kommun, platsen.

– Utefter bedömningen 
jag gjorde är det ingen akut 
fara för miljön. Renhåll-
ningen ställer upp och hjäl-
per till att transportera bort 
det.

Svante Morgan och de 
andra i föreningen hoppas nu 
att man får tag på de skyldiga.

– 20 luftvärmepum-
par ramlar ju inte ner från 
himlen. Någon kanske har 
sett något eller vet vilka som 
ligger bakom. 

JOHANNA ROOS

– 20-tal luftvärmepumpar dumpade i Kilanda

”Man blir bedrövad”

Miljöförstöring i kilandaskogen. Markägaren Svante Morgan och kolaren Hasse Amthén Miljöförstöring i kilandaskogen. Markägaren Svante Morgan och kolaren Hasse Amthén 
visade bedrövelsen för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna-Karin Olsson.visade bedrövelsen för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna-Karin Olsson.

Ingen trevlig syn. Den olagliga dumpningen av asfalt, behandlade träslipers och annat Ingen trevlig syn. Den olagliga dumpningen av asfalt, behandlade träslipers och annat 
miljöfarligt avfall har upprört kommuninvånarna.miljöfarligt avfall har upprört kommuninvånarna.


