
6|Nyheter Nya Åland
Onsdag 27 September 2017

VÅrt VÄrDeFULLA VAtteN

Dalkarby träsk är en av Ålands 
mest betydelsefulla vattentäkter 
och förser ett stort antal hushåll 
med kranvatten. Men trots dess 
skyddsvärda status har det tidvis 
använts som en soptipp.

När Nyan följer med Gunnar 
Westling, sommarjobbare på 
Ålands vatten, och VA-planeraren 
David Ståhlman ut på träsket för 
att se vad det finns för skräp på 
botten är det nästan bara fantasin 
som sätter gränser. 

– Vi har hittat lite allt möjligt. 
Innan ni kom hit drog vi upp en 
hel cykel, säger Gunnar Westling 
som gör sig redo för att hoppa i 
vattnet och söka efter saker som 
folk slängt.

Eftersom vattentemperaturen 
inte är särskilt hög har Gunnar 
lånat Davids våtdräkt. Chockrosa 
foppatofflor skyddar fötterna mot 
vassa saker som kan finnas på 
botten.

– Det var min flickvän som 
köpte dem åt mig. Det är bra med 

en färg som syns, säger han innan 
han drar på sig cyklopet och snor-
keln och dyker ner.

David Ståhlman ser högst be-
kväm ut med att sitta i båten. Våt-
dräkten skyddar inte nämnvärt 
mycket och tar in vatten i nacken.

– Hellre han än jag (haha). Det 
är spännande, lite som en skatt-
jakt. Man är nyfiken på vad som 
ligger på botten, säger David och 
spanar ut över vattenytan.

Cykelhjul
Avsökningen sker nära stranden, 
dels för att det är lättast att kasta 
saker i vattnet från land men också 
för att Ålands vatten inte har den 
utrustning som krävs för att söka 
på de djupaste ställena. Nästan ge-
nast hittar Gunnar en ölburk som 
någon kastat i, troligtvis i sam-
band med en fest eller grillning. 

– Det går att kolla tillverk-
ningsdatumet på burken för då 
vet man ungefär hur länge den 
har legat i, säger David och kon-

staterar att just den här är ny. 
Gunnar slänger upp burkar i bå-

ten med jämna mellanrum. Emel-
lanåt hittar han större föremål, 
som ett cykelhjul.

– Det ser inte så gammalt ut, 
säger David och inspekterar ek-
rarna. 

– De har inte rostat ännu. Inte 
som den vi drog upp innan ni 
kom. Den har nog legat i ett bra 
tag. 

Men det är inte slut på cykel-
delar. I närheten av hjulet hittar 
Gunnar ett styre och ännu en bit 
längre bort en bit av cykelramen. 

– De kan inte höra ihop. Cykel-
ramen har legat i mycket längre 
och rostat sönder, säger David ef-
ter närmare granskning. 

Förbluffade 
Ju större del av träsket vi går 
genom desto mer förbluffade 

Läskburkar, cyklar, elkablar, ja till och med en mopedtank. 
Det är saker som ligger på botten av en av Ålands mest 
betydelsefulla vattentäkter – Dalkarby träsk. 

– Fossila produkter är några av de absolut värsta för 
vattnet, säger David Ståhlman på Ålands vatten.

ÖVERRASKNING Gunnar Westling fick upp flera intressanta saker under storstädningen i träsket. En handske, ett ben      och en hundleksak från en plaststol var bara några av fynden.

”DU SKÄMTAR” David Ståhlman kan inte hålla sig för skratt när Gun-
nar Westling halar fram en PV-tank som legat på botten men stäm-
ningen blir snabbt allvarlig. –Det här är inget man vill hitta i vattnet, 
konstaterar David Ståhlman.

HJÄLPMEDEL David Ståhlman använder en vattenkikare för att kunna 
se under vattenytan från båten.

DAGENS SKÖRD Cykeldelar, bildäck, ett stort antal burkar, fiskedrag 
och kalsonger av märket Pierre Robert var bara några av sakerna som 
hittades efter en dryg timmes städning.

SNORKEL OCH CYKLOP Gunnar Westling simmar nära vattenytan och 
dyker när han ser något intressant.

Storstädning i

”En mindre mängd 
bensin kan göra skada 

på en stor volym 
vatten.”
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Notiser

ÖVERRASKNING Gunnar Westling fick upp flera intressanta saker under storstädningen i träsket. En handske, ett ben      och en hundleksak från en plaststol var bara några av fynden.

blir vi över hur mycket 
skräp som slängs i sjön. 
David berättar att de tidi-
gare bland annat hittat en 
flaska tändvätska i träsket, 
vars innehåll kan vara mil-
jö- och hälsoskadligt.

– Nu vet jag ju inte om 
flaskan var tom när den 
kastades i, men oljebase-
rade vätskor är inte bra 
för vattnet och det är inget 
man vill ha i en dricks-
vattentäkt. Plast är van-
ligt att vi hittar och det är 
inte heller bra. Plast bryts 
långsamt ner i mindre bi-
tar och kan bli mikroplas-
ter, men de har inte samma 
omedelbara effekt på vat-
tenkvalitén som till exem-
pel bensin eller oljor. 

Gunnar signalerar att 
han har hittat något spe-
ciellt. 

– Ni kommer inte tro på 
det här, säger han och tar 
fram föremålet. 

– En PV-tank!
David håller tanken i en 

sluttande vinkel bakåt.
– Om det finns bensin 

kvar i tanken vill vi inte 

att det ska rinna ut. Men 
det ser faktiskt ganska 
tomt ut, säger han och till-
lägger: 

– En mindre mängd ben-
sin kan göra skada på en 
stor volym vatten. Det här 
är sånt vi absolut inte vill 
ha i vattnet.

Gunnar hoppar i båten 
och elmotorn tar oss sakta 
tillbaka mot bryggan. Väl 
i land inspekteras dagens 
fångst. 

– Inte illa för en dags ar-
bete, konstaterar David. 

Skräphögen ska nu sor-
teras och föras till åter-
vinningscentralen. Sedan 
dröjer ett helt år till nästa 
uppföljande städning.

träsk
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Kvinnan åtalades och 
dömdes för grov skadegö-
relse. Hon satt frihetsberö-
vad två dygn efter gripan-
det för två år sedan.

Hon medgav att hon tänt 
på högen med hyggesres-
ter i Jomala Västansunda 
en gång under den aktu-
ella kvällen. Hon berättade 
i tingsrätten att hon inte 
hade planer på att tända på 
något när hon åkte ut med 
bilen och hänvisade till 
tillfällig sinnesförvirring.

I förundersökningen be-
rättade hon att hon varit till 
brandplatsen två gånger 
och att hon kört förbi ris-
högen två gånger under 
samma kväll.

Ett vittne såg bilen och 
en person som steg ur bi-
len strax innan något flam-
made upp. Vittnet släckte 
en liten tall och larmade 
polisen som stannade en 

stund innan patrullen var 
tvungen att åka iväg på ett 
larm.

Bild i telefonen
Vittnet larmade polisen 
på nytt och efter en stund 
upptäckte han att det brann 
för fullt i rishögen igen. 
Totalt arbetade ett 20-tal 
personer med att släcka 
den andra branden under 
kvällen. Enligt Ålands 
skogsindustriers vd upp-

gick de brända hyggesres-
terna till 500 kubikmeter 
till ett värde av omkring 
9 000 euro. Polisens tek-
niska undersökning visade 
att det brandskadade områ-
det var 20 x 70 meter stort.

I kvinnans telefon hit-
tade en bild som var tagen 
efter att den första bran-
den släckts men innan hon 
greps av polisen. Bilden 
visade en rökpelare som 
stiger upp ur rishögen.

Tingsrätten kom fram 
till att kvinnan tänt på ris-
högen två gånger och att 
hon var tillräknelig. Där-
för dömdes hon till fäng-
elsestraff och fullt skade-
ståndsansvar. Sedan 2015 
har hon betalat av ungefär 
halva skadeståndet på sam-
manlagt omkring 10 000 
euro.

Annika Orre
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Fängelsedom för 
anlagda bränder
Fängelse i åtta må-
nader, villkorligt, och 
skadestånd på cirka 
10 000 euro.

Det blev straffet för 
den kvinna i 50-års-
åldern som tände på 
Ålands Skogsindu-
striers stora rishög i 
Jomala två gånger i 
augusti 2015.

STOR BRAND Det brandskadade området var 20 x 70 meter stort enligt polisens under-
sökning. Foto: Polisen
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Nya Åland intervjuade i torsdags 
Mosse om resan till Nordkorea. Då 
var det redan klart att även Expressen 
skulle skriva om den.

Sonen Marcus arbetar sedan länge 
på Expressen, nu är han bild- och 
printchef (alltså för den tryckta tid-
ningen), och Mosse antar att Marcus 
nämnt om resan på jobbet. När sedan 
Nordkorea blev högaktuellt i och 
med det animerade meningsutbytet 
mellan ledaren Kim Jong-Un och 
USA:s president Donald Trump var 
den svenska kvällstidningen inte sen 
att höra av sig och köpa rättigheterna 
till ett stort antal av ålänningens bil-
der.

Enligt vad redaktionen sagt åt 
Mosse blir det flera artiklar om re-
san i Expressen, i dag onsdag och i 

morgon. Den första publiceringen är 
även stort uppslagen på Expressens 
hemsida. (ms)

stort i expressen om Mosses resa
Expressen publicerar i tisda-
gens tidning ett stort repor-
tage på tre sidor om åländske 
journalisten Mosse Walléns 
besök i Nordkorea.

En förare misstänks för 
grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten efter att 
ha kört en personbil i 
143 kilometer i timmen 

på Nya Godbyvägen där 
fartbegränsningen är 90 
kilometer i timmen.

Det rapporterar poli-
sen om på tisdagen i ett 

pressmeddelande. 
Vidare skriver man att 

en annan förare misstänks 
för äventyrande av tra-
fiksäkerheten. Hen körde 

118 kilometer i timmen 
på Lemlandsvägen där 
den tillåtna hastigheten 
är 90 kilometer i timmen. 
(ikj)

Bilist körde 143 km/h på 90-väg

EXKLUSIVT När Mosse Wallén arbetade för Hufvudstadsbladet i Helsingfors 
på 1980-talet var han även korrespondent för Expressen. Nu intervjuas han av 
tidningen som också ger stort utrymme åt hans bilder. Foto: Jonas Edsvik


