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NÖDINGE. En stekande 
sommar som inbjuder 
till svalkande dopp.

I Vimmersjön och 
Hålsjön avråder man 
dock allmänheten från 
att bada.

Anledningen är alg-
blomning.

Det är inte första gången, 
och förmodligen inte den 
sista heller, som Vimmersjön 
i Nödinge och Hålsjön i Hå-
landa drabbas av algblom-
ning.

– När växtplankton förö-
kar sig så mycket att vattnet 
grumlas, färgas eller täcks av 

tydliga algstråk kallar man 
det algblomning. Det fi nns 
en mängd olika växtplankton 
som kan blomma. Algblom-
ning är egentligen ett i allra 
högsta grad normalt, mycket 
viktigt och regelbundet åter-
kommande fenomen, säger 
miljö- och hälsoskyddsin-
spektör Paula Morelli. 

Ale kommun har nu satt 
upp skyltar på respektive 
badplatser som avråder folk 
från att bada.

– Vissa algblomningar 
består av arter som kan pro-
ducera gifter och som kan 
innebära hälsorisker för både 
människor och djur. När 
förutsättningarna är rätt, lite 

varmare i vattnet och det 
fi nns ett näringstillskott, kan 
algblomning uppstå, säger 
Paula Morelli.

Vad är orsaken till att 
Hålsjön och Vimmersjön 
gång efter annan drabbas 
av denna typ av algblom-
ning?

– Dessa sjöar är grunda, 
med liten omsättning av 
vatten och de är närings-
rika vilket ökar risken för 
algblomning. Hur länge al-
gblomningen pågår beror 
bland annat på vädret och 
vilka arter som blommar, av-
slutar Paula Morelli.

JONAS ANDERSSON

Ale kommun avråder från bad i Vimmersjön (bilden) och Hålsjön på grund av algblomning. 

– Kommunen avråder folk att bada
Algblomning i Vimmersjön och Hålsjön
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Passa på att besöka  
ditt lokala elbolag!  
Vi visar upp vår verksamhet  
för både stora och små.

Ställ frågor om el  

och elnät eller kanske  

solcellsproduktion! 

Vi bjuder på  
korv med bröd  

och ansiktsmålning  
för den som vågar…

Spana in vår bandvagn, åk skylift,prova på att klättra i stolpe, delta i vår  teckningstävling  
eller gå vår  

tipspromenad.

Lördagen den 
6 september 
kl 11.00–14.00 

ÖPPET 
HUS

Välkommen på

CYKELREA

         SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

MONARK DAMCYKEL 
3-vxl med fotbroms, alu-ram, 
godkänt lås, korg, kjolskydd,   
belysning. Röd eller svart.
Rek pris 4495:-

MONARK DAMCYKEL 
7-vxl med fotbroms, alu-ram, 
godkänt lås, korg, kjolskydd, 
belysning med navgenerator.
Endast svart.
Rek pris 5995:-

ÄLVÄNGENS CYKEL
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