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SPF-are gjorde studiebesök
ÄLVÄNGEN. SPF Alebygdens med-
lemmar är ständigt på språng.

Varje fredag genomförs vandringar 
på olika håll i regionen och därutöver 
sker diverse sammankomster.

I måndags gjordes ett studiebesök 
på kommunens reningsverk i Älv-
ängen.

Ett 20-tal SPF-medlemmar hade anammat 
inbjudan till reningsverket. För dem som 
eventuellt missade möjligheten till detta stu-
diebesök ges en ny chans på måndag.

Älvängens reningsverk har anor sedan 
60-talet då samtliga landets kommuner blev 
ålagda att ta hand om sina avlopp.

Initialt hade verket i Älvängen två renings-
steg – ett mekaniskt och ett biologiskt. 1973 
infördes även ett kemiskt reningssteg.

Cirka 6 500 personer i Alvhem, Skepp-
landa och Älvängen är anslutna till det kom-
munala reningsverket. Boende i Alafors och 
söderut är kopplade till Ryaverken.

Det slam som bildas på reningsverket i 
Älvängen har hittills fungerat som täckma-
terial på återvinningscentralen på Sörmos-
sen. Nu är det emellertid slut med det och 
fortsättningsvis ska slammet transporteras till 
Trollhättan.

– Synen på reningsverk har förändrats. 
Förut var det något som kommunerna ville 
gömma undan, så är det inte längre. Miljö 
står på agendan på ett helt annat sätt, förkla-
rade reningsverkets talesperson som guidade 
SPF-gruppen.

– Faktum är att vi idag har finare vatten i 
Göta älv än i många av våra sjöar.

JONAS ANDERSSON

SPF Alebygden arrangerade i förra veckan ett studiebesök på kommunens reningsverk i 
Älvängen.
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