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Glad sommar!
Nu tar vi av oss strumporna och springer ut i det gröna bland myggor och 
vägarbeten. Men missa inte sommarens stora avslutningsfest – Sveriges största 

Välkommen!

NÖDINGE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 SVENSKFAST.SE/ALE

16-17/8

ALAFORS. I onsdags 
samlades tjänstemän 
och politiker från Ale 
kommun, Länsstyrelsen 
och lokala fi skeklubbar.

Möjligheterna till en 
laxtrappa vid Dämmet 
utreds.

– Detta är en process 
som syftar till att skapa 
en passage för vand-
ringsfi sk i Sköldsån, 
säger Per Dyvemark i 
Mollsjöns Fiskevårds-
förening.

Kommunala tjänstemän, po-
litiker, expertis från Länssty-
relsen samt representanter 
från olika fi skeklubbar i Ale 
medverkade på det fältmöte 
som hölls på plats vid Däm-
met i förra veckan.

– Sköldsån har av Länssty-
relsen pekats ut som särskilt 

skyddsvärd både ur ett natio-
nellt och regionalt perspek-
tiv, säger Per Dyvermark.

I ån förekommer utpräg-
lade vandringsfi skar som 
bland annat lax, öring, ål 
och havsnejonöga. Fiskar 
som skulle behöva komma 
vidare till de fi na biotoper 
och strömsträckor som fi nns 
uppströms Hältorpssjön.

– Ett så kallat fi skeomlöp 
är inget troligt alternativ. En 
laxtrappa skulle öppna upp 
ett stort område för lek. Som 
det är nu står laxen och stam-
par, säger Rolf Gustavsson 
(S), initierad fritidsfi skare.

Redan 2007 skrevs fi skväg 
vid Dämmet in som ett av 
fl era möjliga projekt i kom-
munens naturvårdsprogram 
och att det skulle ske i den 
takt det går att få fi nansie-
ring.

I fjol sökte kommunen, 

tillsammans med Alefi skar-
na, pengar från Vattenfalls 
Grön elfond för att göra en 
förstudie/projektering av 
fi skvägen, en ansökan som 
kompletterats i år.

– Vi har fått besked om att 
Vattenfall bifaller ansökan, 
men att den måste godkän-
nas av Naturskyddsfören-
ingen innan de får betala ut 
pengarna, säger kommune-
kolog Göran Fransson.

Genom samverkan är Per 
Dyvermarks förhoppning att 
en laxtrappa vid Dämmet ska 
kunna bli verklighet. Göran 
Fransson är också positiv:

– Det är bra att fl er enga-
gerar sig i ärendet, då kanske 
vi kan få lite högre fart på 
processen och lösa fi nansie-
ringen av själva fi skvägen på 
ett smidigt sätt.

JONAS ANDERSSON

– Fiskvägen vid Hältorp ett angeläget projekt

Laxtrappa vid Dämmet?
Fältmöte vid Dämmet i Alafors. Förhoppningen är att få till stånd en laxtrappa för vandringsfisk i 
Sköldsån.

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Nol
Lödöse

Älvä
ngen

På-landet-känsla 
i Nol!

Vi har fått förmånen att få förmedla denna unika fastighet 
med underbart lantligt läge i utkanten av Nol. Här är 
mycket gjort såsom nyare tak, fasad och fönster. Du 
fördigställer kök, badrum och färgsättning efter egen 
smak. Stor tomt om 5660 kvm möjlig att stycka av.  
Ett unikt tillfälle som ska ses och upplevas på plats! 
64+51 kvm.  
 
Pris 1.895.000:- som utgångspris.  
Visas 23/6. Gallåsvägen 8.
Henrik Kjellberg 0727 316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Familjevilla med 
häststall och 
gäststuga!

Stort hus på landet med behov av lite kärlek. Med egen 
gäststuga inredd för året runt-boende och stall för 
fyra hästar. Vacker gammaldags trädgård och äldre 
ekonomibyggnad med plats för ved eller kanske en bil.  

Ca 4 km från Lödöse centrum, välkommen hit! 160+10 kvm. 

Pris 1.780.000:- som utgångspris. 
Visas 24 och 26 juni. Svalered 111.

 

2:a Älvängen
- renoverings- 
chans!

EGO! Lägenheten har genomgående äldre standard och 
är i behov av modernisering/renovering. Trivsam och 
välskött förening. Gångavstånd till Älvängen centrum, 
handelsplatsen samt pendeltåg mot Gbg/Trollhättan. 
Tillfälle! Vån. 2/3. 56 kvm. Avg. 2.198:- 

Pris 650.000:- som utgångspris.  
Visas 24/6. Göteborgsvägen 100A.
Henrik Kjellberg 0727 316 360 
henrik@axelssonsfast.se


