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ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 10 april bjuder TYR 
Solskydd & Dekaler in 
till 1-årsfi rande.

Öppnandet av en bu-
tiksdel och ett så kallat 
showroom på Göte-
borgsvägen har slagit 
väldigt väl ut.

– Ett lyckokast, kon-
staterar Johan Linné 
och Jane Techel som 
driver rörelsen.

Nästa torsdag kommer det 
att dukas upp med kaffe och 
tårta för att fi ra att TYR 
Solskydd & Dekaler funnits 

i Älvängen sedan ett år till-
baka.

– Till en början hade jag 
sakerna hemma i bostaden, 
men sedan vi fi ck till vårt 
showroom så har försälj-
ningen till privatpersoner 
kommit igång rejält, säger 
Johan Linné.

Företaget tillhandahåller 
diverse ting inom solskydd, 
att använda utvändigt eller 
inomhus.

– Vår nisch mot företag 
är solfi lm. Det utgör ett väl-
digt bra värmeskydd. Solfi lm 
har blivit allt vanligare i takt 
med att allt fl er kontors- och 
verksamhetslokaler förses 

med stora glaspartier. Jag har 
jobbat med solskyddsmonta-
ge sedan 2008 och det är en 
speciell teknik. Erfarenheten 
är viktig i sammanhanget, sä-
ger Johan Linné. 

Är butiken bemannad 
varje vardag?

– Ja, såvida vi inte är ute 
på jobb, men då går det att 
söka oss på telefon. Vi gör 
alltid hembesök hos våra 
kunder, så att vi får rätt mått 
på de produkter som senare 
ska monteras, avslutar Johan 
Linné som utöver solskydd 
även sysslar med dekaler och 
stripning av företagsbilar.

JONAS ANDERSSON
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Jane Techel och Johan Linné på TYR Solskydd & Dekaler som nästa torsdag firar 1-årsjubileum i 
sina lokaler på Göteborgsvägen i Älvängen.

Butiken – ett lyckokast!

BOHUS. Håll ut bohus-
bor, nu ska Vikenvägen 
färdigställas. 

Det hälsar Trafi kver-
ket, som menar att 
vägombyggnaden dragit 
ut på tiden på grund av 
svårigheter att spränga 
i området. 

Närboende har länge undrat 
när hålorna på Vikenvägen 
ska täppas igen. Trots att ar-
betet startade redan i somras 
har vägen ännu inte asfal-
teras och det gäller att köra 
försiktigt för att inte riskera 
åverkan på bilarna. 

– Det är väldigt tröttsamt 
när man åker här varje dag 
och det aldrig blir färdigt, 
säger en bohusbo till Aleku-
riren. 

Nu kan Trafi kverket svara 
på när entreprenören Svevia 
kommer att färdigställa väg-
arbetet. 

– Den 3 april ska vägen as-

falteras och den 10 april ska 
räckena färdigställas. Däref-
ter ska arbetet vara helt fär-
digställt. 

Det hälsar Bo Björklund 
på Trafi kverket. 

– Det är ett känsligt om-
råde att spränga i, särskilt 
med tanke på närheten till 
järnvägen. På grund av det 

starka trycket har man varit 
försiktig och sprängt i min-
dre salvor och därför har det 
dragit ut på tiden. Jag förstår 
att närboende reagerar och 
jag har själv blivit uppringd, 
men nu ska det alltså snart 
vara klart. 

JOHANNA ROOS

Nu ska Vikenvägen färdigställas

Långdraget. Vägarbetet längs Vikenvägen i Bohus startade 
redan i somras, men drog ut på tiden på grund av svårigheter 
att spränga i området.
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ALE. I fj ol slutade notan 
på 77 080 kronor. 

Priset för bortfors-
landet av det olagligt 
tippade avfallet blev 
högt för Ale kommun.

Nu misstänks de oseri-
ösa hantverkarfi rmorna 
som tros ligga bakom 
vara tillbaka.

Jörgen Sundén, exploate-
ringsingenjör i Ale kommun, 
höjer åter igen ett varning-
ens fi nger för att som villaä-
gare anlita oseriösa hantver-
karfi rmor. 

Genom dörrknackning 
och pappersutskick erbjuds 
diverse trädgårds- och hant-
verksarbeten till en låg kost-
nad. 

Problemet är att kostna-
den istället kommer i andra 
ändan när avfallet inte åter-
vinns på ett korrekt sätt utan 
istället dumpas på olika ställ-
en runt om i kommunen.

2013 slutade notan för 
bortforslandet på 77 080 
kronor, skattepengar som 
kunde använts till betydligt 
roligare saker. 

– Jag var själv ute för inte 
så länge sedan och pratat 

med några av dessa utländ-
ska hantverkare då de höll 
på att avsluta ett arbete vid 
en villa i Nödinge. När jag 
frågade var de gjort av avfal-
let svarade de att det lämnats 
på en återvinningscentral, 
men några kvitton kunde de 
inte uppvisa. Jag litar inte på 
att det stämmer, men det är 
svårt att bevisa. Samtidigt 
ligger det ett lass med avfall, 
liknande det som tippades 
på fl era platser i fjol, på en 
vändplats uppe i Grönnäs, 
säger Jörgen Sundén. 

Skräphögen som han 

nämner ligger 
på en privat vändplats på 
höger sida om bullerplan-
ket innan Preem-macken 
i norrgående riktning. Ett 
vitt trästaket, trädgårdsplat-
tor, grus, armeringsjärn och 
plastavfall har helt ogenerat 
tippats mitt på den nyanlag-
da vändplatsen. 

– Som villaägare gäller 
det att tänka ett varv till inn-
an man anlitar dessa oseriösa 
hantverkare.

JOHANNA ROOS
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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 innan man anlitar 
oseriös arbetskraft som i 
slutändan kostar pengar för 
andra, säger Jörgen Sundén, 
exploateringsingenjör på 
Ale kommun. 

TEXT
Johanna Roos

johanna@alekuriren.se

Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört diverse markarbeten i Ale misstänks ligga bakom den olagliga dumpningen av bland annat uppbruten asfalt och behandlade träslipers.

Maj - juni

Ansökan om förhandsbesked på fastighet Bönabo 1:5 har inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

KUNGÖRELSE
Studentexamen på Ale gymnasium 2013
Torsdag 30 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium

FAKSIMIL: VECKA 22, 2013

– Nya fall av olagligt tippat 
trädgårdsavfall

Se upp för oseriösa
hantverkare!

Ovälkommen repris. Ett vitt trästaket, trädgårdsplattor, grus, ar-
meringsjärn och plastavfall har helt ogenerat tippats mitt på 
den nyanlagda vändplatsen i Grönnäs.
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ÄLVÄNGEN. På fredag 
hålls ett öppet möte i 
Älvängens aktivitets-
hus.

På dagordningen står 
frågor gällande per-
sonlig assistans i Ale 
kommun.

Initiativtagare är 
Gunilla Wallengren och 
Marco Pusterli.

Gunilla Wallengren repre-
senterar brukarna och Marco 
Pusterli är god man. Ale DHR 
står också bakom fredagens 
möte i aktivitetshuset dit alla 
är välkomna.

– Nu får vi möjligheten att 
diskutera ärendet med kom-
munens politiker. Först fatta-
des ett beslut om att privatise-
ra den personliga assistansen, 
sedan drog man tillbaka beslu-
tet. Vi undrar vad det var i den 

ekonomiska beräkningen som 
gjorde att kommunen ändrade 
sig? Jag hoppas att brukare, 
anhöriga och gode män sluter 
upp i aktivitetshuset på fredag, 
säger Gunilla Wallengren.

Vilka politiker vet ni 
kommer närvara?

– Vi har fått klartecken från 
Boel Holgersson (C), Chris-
ter Pålsson (V) och Paula 
Örn (S).

JONAS ANDERSSON

Öppet möte om personlig assistans

Missa inte årets fest, där ni som  

företagare i Ale bjuds på en äkta galakväll. 

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av  

Företagarna Ale och vinnarna i Webfab Ale  

The Contest  koras. Under middagen underhåller 

Fridha Lundell och Michael Bäck.  

The Flashmen bjuder sedan upp till dans.

Anmälan sker via följande länk  www.ale.se/anmalan

Pris: 595 sek ex moms

Partners:  
Leader Göta älv, Leader, EU, TILLT, Alekuriren, Surte Lagerservice, Box Music 

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

FRIDHA LUNDELL 

& MICHAEL BÄCK

U N D E R H Å L L E R

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES


