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NÖDINGE. Höstsäsongen 
är i full gång hos Ale 
Brukshundsklubb.

En satsning görs nu på 
att få igång den populä-
ra hundsporten agility.

– Vi hoppas få fl er 
medlemmar, främst ung-
domar, som vill engage-
ra sig i föreningen och 
tävla i vårt namn, säger 
Jane Techel.

I Lindåsen, mellan Nödinge 
och Uspastorp, har Ale 
Brukshundsklubb sitt säte. 
Nyligen hölls en prova på-
dag för agility. Responsen 
blev bra med ett tiotal hund-
ägare på plats.

Jonathan Jansson, själv 
tävlingsaktiv, instruerade 
deltagarna tillsammans med 
Emelie Magnusson och 
Felicia Fagerström.

– Tack vare fi nansiellt stöd 
av Ale Fritid och Vaknafon-
den har vi kunnat köpa in 
hinder och bygga en nästan 
fullskalig agilitybana. Även 
Agility shop har sponsrat 

klubben, förklarar Elisabeth 
Karlsson, en av initiativta-
garna.

– Agility är en fartfylld 
och väldigt rolig sport. Det 
gäller att klara av en bana på 
tid och det fi nns olika svå-
righetsklasser. Dessutom är 
det en sport som passar alla 
hundar. Det är ett samspel 
mellan hund och förare, sä-
ger Elisabeth Karlsson.

Ale BK har en förhopp-
ning att på sikt kunna utveck-

la agilitybanan på Lindåsen 
så att man kan arrangera 
sanktionerade tävlingar.

– Förutom att vi behö-
ver fl er hinder, bland annat 
tunnlar och hopphinder, så 
måste vi också fi xa dräne-
ringen i området, säger Eli-
sabeth Karlsson.

Tanken är att Ale Bruks-
hundsklubb ska kunna starta 
upp kurser i agility till våren. 

– Det är många kommun-
invånare som inte känner till 

vår verksamhet utan istället 
åker till närliggande kom-
muner eller vänder sig till 
privata aktörer. Nu gäller det 

att nå ut på bred front och få 
fl er medlemmar att engagera 
sig i klubben, avslutar Elisa-
beth Karlsson.

Nyligen hölls en prova på-dag för agility på Ale Brukshunds-
klubb. Klubben har beviljats medel för att kunna köpa in nya 
hinder. Här ger Jonathan Jansson instruktioner till deltagarna.

Hunden Ita vid ett av Agilitybanans hinder.

– En fartfylld och rolig sport

Agility på Ale 
Brukshundsklubb
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 Stockholm Vatten VA 
AB har tecknat ett tre-
årigt ramavtal med Pollex 
AB i Nödinge som ensam 
utförandeentreprenör för 
schaktfri renovering av vat-
tenledningar med formpas-
sade rör av polyeten (PE).

Avtalet sträcker sig fram 
till 2017 med möjlighet till 
en förlängning på maximalt 
två år.

Pollex metod för led-
ningsrenovering med form-
passade PE-rör har tidigare 
använts vid renovering av 
Stockholm Vattens lednings-
nät.

Stockholm Vatten VA AB 
är ett dotterbolag till kom-
munkoncernen Stockholm 
Vatten AB och ansvarar för 
ett ledningsnät som omfattar 
220 mil vattenledningar och 
310 mil avloppsledningar. 

De objekt som kan bli 
 aktuella för ledningsreno-
vering med formpassade rör 
är belägna i Stockholm stad, 
Huddinge kommun och 
Stockholm Vattens vatten- 
och reningsverk. Schaktfri 
ledningsrenovering med 
formpassade rör innebär att 
nya PE-rör i dimensioner på 
upp till drygt 400 millimeter 
dras in i de gamla ledning-
arna. Det ramavtal som 
tecknats innebär att Pollex 
metod egeliner® kommer 
att användas vid renovering 
av vattenledningar i många 
olika dimensioner. Metoden 
gör det möjligt att få ett helt 

nytt rör i äldre ledningar 
som inte behöver grävas upp 
och läggas om. 

PE-röret är termome-
kaniskt deformerat och 
vikt när det dras in i det 
befi ntliga röret. Utvidgning-
en och formpassningen till 
det gamla röret sker sedan 
med hjälp av ånga och tryck 
och det är aktiveringen av 
minneseffekten i det vikta 
PE-röret som gör att det 
får tillbaks sin ursprungliga 
diameter och runda form. 
Röret ligger sedan an mot 
det gamla röret som ett obe-
roende statiskt stabilt rör.

Mattias Höglund 
som är vd på Pollex AB 
ser ramavtalet som en 
bekräftelse på att företagets 
marknadsposition är stark 
och att de metoder som 

företaget erbjuder för 
schaktfri ledningsförnyelse 
blir allt mer etablerade.

– Stockholm Vatten är 
som ansvarig för Stockholm 
stads vattenförsörjning 
Sveriges ledande vattenaktör 
och genomför renoverings-
projekten med stort fokus 
på vad som är bäst både för 
miljön och för kunderna. 
Företaget ligger mycket 
långt fram när det gäller att 
förnya ledningsnäten med 
olika schaktfria metoder 
och att man valt oss som 
utförandeentreprenör och 
vår metod för renovering 
med formpassade rör är gi-
vetvis oerhört glädjande och 
viktigt för oss, säger Mattias 
Höglund.

Pollex har gjort klart med ramavtal

Mattias Höglund, vd på Pollex i Nödinge.

SKEPPLANDA. En vat-
tenläcka i Skepplanda 
ledde till ett tillfälligt 
stopp i vattenfl ödet.

Uppemot 100 perso-
ner berördes som mest 
av stoppet.

Trasiga ventiler var 
boven bakom läckan.

Det var vid lunchtid på tisda-
gen förra veckan som Vägför-
eningen skulle få de två venti-
lerna till vattenledningarna på 
Alehemsvägen i Skepplanda 
kollade. 

– Vägföreningen skulle as-
faltera och ville se att allt var 
okej innan de började, så de 
inte skulle  behöva bryta upp 
vägen efteråt. Och tur var ju 
det, säger Peter Fahar, VA-
chef på Ale Kommun.

– Båda ventilerna var dåli-
ga och den ena började spruta 
upp med en gång, så de fi ck 
stänga av vattnet.

Som mest var etthundra 
Skepplandabor utan vatten, 
men efterhand löstes proble-
met för alla berörda.

Ventilerna byttes ut och 
läckan var löst inom fyra tim-
mar.

– Vi hade tillsyn över natten 
för att se till att vattnet inte var 
missfärgat. Dessutom har vi 
hela tiden haft en brandpost 
uppe vid Alboskolan där man 
kunnat hämta vatten, säger 
Peter Fahar.

En tredje ventil lades till så 
att det fi nns en extra ifall något 
skulle hända framöver.

SOFIA KARLSSON

Vattenläcka
i Skepplanda

nono
ta ingen skit


