
ALE. Strömavbrott, 
nedfallna träd och över-
svämningar.

Stormen Egon gick 
inte obemärkt förbi.

På toppen av Aleback-
en uppmättes under 
natten vindbyar på över 
37 m/s.

Många blev strömlösa un-
der natten till söndag, värst 
drabbade blev ett hundratal 
abonnenter i Skepplanda 
som inte fick tillbaka ström-
men förrän under söndagen. 
Stor dramatik var det också 
för boende kring det nya bo-
stadsområdet Kronogården 
i Älvängen. Tre långtradare 
med frigolit anlände i fre-
dags, men materialet som 
skulle användas till den kom-
mande byggnationen spreds 
istället över nejden med 
stormen. Frigoliten krossade 
växthus, yrde över trädgår-
dar och hus på Hövägen. En 
familj kunde precis få upp 
dörren som mer eller mindre 
blockerats av stora frigolit-
flak. Nu väntar ett omfattan-
de städarbete för ansvariga.

Vattennivån i Göta älv 
steg kraftigt och orsakade 
som vanligt översvämning-

ar i närliggande fastigheter. 
Stora vägskyltar längs E45 
föll också i den starka vin-
den.

Räddningstjänsten slapp 
trots stormen att rapportera 
om några allvarligare hän-
delser.

– En relativt lugn helg 
med tanke på väderleken. Vi 
hade ett par incidenter i Ale 
med nedfallna träd över hus, 
men inga personskador. Det 
var få störningar till följd av 
de höga vattenmassorna, sä-
ger Anders Frankenberg 
på Bohus Räddningstjänst-
förbund.

Stormen Egon drog in 
över Ale på lördagseftermid-
dagen och i samband med 
det drabbades flera av Ale 
Els kunder av strömavbrott, 
främst på grund av omkull-
fallna träd.

Det första avbrottet rap-
porterades 17:27 och berör-
de Kilanda, Kollanda, Ölan-
da och Älebräcke med flera. 
Strax därpå drabbades även 
Sannum, Björkbäck, Ryd 
och landsbygden utanför 
Nödinge av strömavbrott. 
Ale El försökte vid flera 
tillfällen att koppla tillbaka 
strömmen, men elnätet höll 

bara korta perioder.
Under natten till söndag 

drabbades även Nödinge 
samhälle av strömavbrott 
då en högspänningskabel 
gick sönder inne i samhäl-
let. Denna kabel kunde dock 
kopplas ifrån och samhället 
fick strömmen tillbaka igen 
strax efter klockan 02:00.

Kl 00:33 brann en hög-
spänningsledning av utanför 
Skepplanda i Uddetorp på 
grund av ett nedfallet träd. 
De kraftiga vindarna gjor-
de att reparation inte kunde 
påbörjas förrän på söndag 
morgon, många kunder var 
därför strömlösa fram till 
söndag lunch.

Under hela söndagen la-
gade Ale El lågspännings-
ledningar som gått sönder på 
grund av trädpåfall. Arbetet 
pågick fram till sent på sön-
dag kväll och kommer fortgå 
under veckan. 

– Vi vill tacka alla kunder 
för visad förståelse samt rikta 
ett stort tack till all personal 
som kämpade på under hel-
gens svåra arbete, säger Ale 
Els driftchef, Mikael Hans-
son.
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En bra vardag  
för alla  
göteborgare

Inte ens de stora vägskyltarna stod upp för stormen Egon.

Exploatören borde nog ha uppmärksammat väderprogno-
sen bättre. 

Förödande konsekvenser när vattnet stiger i Göta älv. 

Hövägen i Älvängen fick oväntat besök på lördagsnatten. 

Göta älv breddades i samband med stormen Egon. 
Bilden är tagen från trafikplatsen i Nödinge. 

Ingen vacker syn! 

Högt vatten i Stora Viken.

Boende på Hövägen i Älvängen fick sin ingång blockerad och 
var nära att spärras in av frigoliten från Kronogårdens bygg-
arbetsplats.

Frigoliten yrde 
när Egon härjade
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