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LILLA EDET. SFK Laxen 
fi rar 30-årsjubileum i 
år.

Laxens dag har näs-
tan lika många år på 
nacken.

– En stolt tradition 
som vi värnar, säger 
Philippe van Assche.

På lördag firas Laxens dag på 
sedvanligt sätt i Lilla Edet. 
Det erbjuds gratis prova 

på-fiske för vuxna. För barn 
upp till 13 år arrangeras en 
metartävling.

– Laxen står i fokus på 
alla de sätt. Det kommer 
att serveras grillad lax, lax-
soppa alternativt smörgås 
med gravad lax för den som 
önskar, berättar Philippe.

Det finns enligt uppgift 
gott om lax i Göta älvs vat-
tendrag, men däremot har 
det varit svårare att få upp 

den.
– Det kan bero på den 

kalla vintern. Nu har det varit 
varmt en längre tid vilket gör 
laxen lite mindre huggvillig.

Årets första lax drogs upp 
av Jan Söderbom den 1 maj. 
Fisken vägde 7,2 kilo och 
mätte 88 centimeter.
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På lördag arrangeras Laxens dag i Lilla Edet.     Arkivbild: Allan Karlsson
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ALE. Det kostade skat-
tebetalarna 77 080 
kronor att transportera 
bort det avfall som 
olagligt tippades på 
kommunens mark förra 
året.

Oseriösa utländska 
företag misstänks ligga 
bakom och nu är de 
tillbaka i Nödinge.

Asfalt, träslipers och annat 
miljöfarligt avfall transporte-
rades i våras bort från kom-
munens mark, där det olag-
ligt dumpats. Avfallet miss-
tänks komma från diverse 

markarbeten som utländska 
företag anlitats att utföra till 
ett lågt pris. 

Slutnotan för skattebe-
talarna blev desto högre, 77 
080 kronor för sortering och 
bortforslande. 

Nu har arbetarna åter igen 
uppmärksammats i Nödinge 
och Jörgen Sundén, explo-
ateringsingenjör på Ale 
kommun, höjer ett varning-
ens finger. 

– Under semestern när 
många är bortresta brukar 
det vara lågsäsong, men nu 
kanske folk börjar nappa 
på deras erbjudanden igen. 

Förra året blev notan dyr för 
Ale kommun, så jag uppma-
nar till att inte anlita dessa 
oseriösa företag. 

JOHANNA ROOS

ALE. 77 080 kronor. 
Det blev notan för 

borttransporten av det 
avfall som förra året 
olaglig tippades på 
kommunens mark. 

– Fakturan har beta-
lats med skattemedel, 
något man bör tänka 
på innan man anlitar 
arbetare som inte gör 
rätt för sig, säger Jör-
gen Sundén, exploate-
ringsingenjör. 

Det var i mitten av septem-

ber förra året som högarna 
med diverse avfall, bland 
annat bestående av uppbru-
ten asfalt och behandlade 
träslipers, upptäcktes på 
minst fyra ställen i kommu-
nen. 

Utländska företag som 
utfört diverse markarbeten 
i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen. 
Polisanmälan upprättades, 
men man hyser lite hopp om 
att kunna hitta någon ansva-
rig att ställas till svars. 

Fakturan för borttran-

sporten av den miljöfarliga 
avfallet har istället hamnat 
på kommunens bord och 
kostat skattebetalarna 77 
080 kronor. Då har man 
sorterat och transporterat 
bort avfall på kommunens 
mark vid Osbacken i Nol 
samt vid gamla gokartbanan 
i Bohus, där marken delvis 
ägs av Orklakoncernen. På 
de övriga områdena ligger 
ansvaret för uppstädningen 
på respektive fastighetsä-
gare. 

– Det är ingen billig his-

toria, särskilt inte när det 
rör sig om farligt avfall. Det 
har tagit 34 timmar bara att 
sortera upp tipphögarna för 
att sedan kunna köra skräpet 
till tippen. Man får tänka 

sig för in
oseriös a
slutändan 
andra, säg
exploateri
Ale komm

Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört 
den olagliga dumpningen av bland annat u

Maj - juni

Faksimil från Alekuriren v 
22, 2013.

Oseriösa arbetare tillbaka i Ale


