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Måndag 22 september
Hundattack
En kvinna är ute och rastar 
sina två hundar i Bohus när 
en bil stannar till. Bildörren 
öppnas och ut springer en 
pitbull som attackerar en av 
målsägandes hundar. Målsä-
gande försöker gå emellan 
men blir själv biten. Kalaba-
lik uppstår innan pitbullen 
tas omhand av sin ägare som 
försvinner från platsen. Poli-
sen rubricerar ärendet som 
lagen om tillsyn över hund 
och katt.

Onsdag 24 september
Trafi kolycka
På Gallåsvägen i Nol kolli-
derar en personbil och en 
moped. Mopedisten förs i 
ambulans till Kungälvs sjuk-
hus för kontroll av skadorna.

Du kan också lämna in saker
på samma adress:
Garverivägen

(Mittemot Coop Älvängen)

Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN i Älvängen

UTFÖRSÄLJNING
AV VAROR

TORSDAG 9 OKT KL 10-19
FREDAG 10 OKT KL 10-14

BJÖRBÄCK. Ett minst 
sagt udda projekt.

I en lada i Björbäck 
bygger Christer Pinberg 
och Helge Svendsrud sin 
egen båt.

Sjösättningen är 
planerad till sommaren 
2015.

Christer Pinberg och Helge 
Svendsrud brukar åka rull-
skidor tillsammans och är 
fl itiga Vasaloppsåkare. 

– Varför inte ha en båt 
som träningsredskap. Vi 
skulle kunna köra motströms 
i älven, slängde Christer ut 
sig lite grann på skämt efter 
ett avslutat träningspass.

– Det är klart att vi ska en 
båt, konstaterade Helge.

På den vägen är det. Pro-
jektet tog sin början hösten 
2012 och förväntas slutföras 
till sommaren. 

– Vår båt är snarlik en 
spetsgattad allmogebåt med 
Gottländskt ursprung som 
byggdes under 1800-talet. 
Båttypen är en så kallad en-

männing som får vara upp 
till fem meter lång. Båten 
som vi bygger uppgår till 
fyra och en halv meter, be-
rättar Helge Svendsrud.

Lagrats sedan 1920-talet
Båtbyggarna håller till i la-
dan hemma hos Erland 
Lennartsson, som utöver 

lokal också har varit behjälp-
lig med bland annat timmer-
transport men också med 
material till båten.

– Kölen som vi startade 
med är i ek. Det är en rot 
med tillhörande stam som 
delats och skarvats på mit-
ten för att få fram för- och 
akterdel till båten. Eken har 

lagrats på gården i Björbäck 
sedan 1920-talet. Den skulle 
ingå som medar till en häst-
släde, förklarar Helge.

Bordläggningen är gran 
med en tjocklek på 10 mil-
limeter. Bordbräderna fogas 
samman med överlappning 
som nitas och klinkas ihop 
till en tät fog med tjära bom-
ull och tätkitt.

– Ett hantverk från första 
till sista stund, poängterar 
Helge.

Spanten tillverkas i 
krokvuxna granbitar, årtullar 
i ek med enpinnar.

– Två tofter kommer att 
tas fram och två par åror 
ska tillverkas, säger Christer 
Pinberg.

Varför en allmogebåt?
– Min morfar var från 

Estland och bygge allmoge-

båtar. Han var kombinerad 
yrkesfi skare och jordbruka-
re. Han var en av de första 
båtfl yktingarna som kom till 
Sverige. Jag var 12-13 år och 
följde på nära håll morfars 
båtbyggande.

Har ni planerat sjösätt-
ningen?

– Ja, den är tänkt att ske 
i Hältorpssjön i Alafors. Där 
når vi botten lätt, skrattar 
Helge och tillägger:

– Nästa steg får bli en tur 
på älven.

Innan det blir aktuellt 
återstår många timmars ar-
bete i Erlands lada, som de 
har döpt till ”Fjärde varvet”.

– Det är inte båten i sig 
som är det viktiga utan det 
är själva tillverkningen som 
är det väsentliga, förklarar 
båtbyggarduon.

– Sjösättning 
planeras
till sommaren

Båtbyggare i Björbäck

Christer Pinberg och Helge Svendsrud håller på att bygga en spetsgattad allmogebåt med planerad sjösättning sommaren 2015.

 Erland Lennartsson i 
 Björbäck har upplåtit sin 
 lada som byggarbetsplats. 
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