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LYSE: Skogsbranden i Alsbäck, i när-
heten av Lyse, som upptäcktes vid 
sextiden på tisdagskvällen, krävde 
eftersläckning ännu på onsdags-
morgonen. Men vid middagstid i 
går hade räddningstjänsten läm-
nat brandområdet.

Då luktade det ännu brand uppe 
på berget, ovanför parkeringen 
och fotbollsplanen i Fjälla.

En bonde som har sina ute-
gångskor i området hade sett till 
korna vid middagstid igår och kun-
de konstatera att allt var lugnt. Det 
avbrända området, några hundra 
meter i diameter, var släckt. Men 
det hade varit svårt att nå dit för 
brandmännen som tvingats klättra 
i berg utan vägar. Brandorsaken är 
fortfarande okänd.
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Med extrem torka i markerna kunde branden ha blivit värre om inte trettiotalet brandmän från Lysekil och Brastad hunnit 
fram i tid och gjort ett bra jobb.

Svåråtkomlig
skogsbrand BRASTAD: Mannen ska ha haft 

egen odlig av cannabis i Bra-
stad där han hade sju plan-
tor. Han ska ha framställt 1,88 
gran cannabis från plantorna. 
Dessutom ska han ha sålt cir-
ka 50 gram hasch. Den 21-åri-
ge mannen åtalas nu för fl era 
fall av narkotikabrott, samt 
eget bruk.

Åtalas för
narkotikabrott

LYSEKIL: Natten till lördagen 
fi ck Lyckes optik i centrala 
Lysekil påhälsning av tjuvar. 
Vid inbrottet stals solglas-
ögon till ett värde av 250 000 
kronor. Det handlar om dyra 
märkesglasögon. Polisen tror 
att det handlar om ett beställ-
ningsjobb men har i dagsläget 
inte några fl er kommentarer 
att ge.

Stal glasögon
för 250 000 kronor

LYSEKIL:  För snart ett år 
sedan omkom Anders och 
Unni Wendelssons dotter Aili 
i en dykolycka vid Släggö i 
Lysekil. De två har nu tagit 
initiativ till uppförandet av en 
räddningsstation vid Släggö 
som är en av Sveriges mest 
besökta dykplatser.

– Vi vill göra något positivt med 
vår förlust genom att bygga ett hus 
med utrustning som kan rädda liv, 
säger Unni Wendelsson.

Den 7 maj omkom Aili Wendels-
son, som gick på programmet för 
marinbiologer på Gullmarsgym-
nasiet, i en dykolycka. För Anders 
och Unni Wendelsson var det en 
fruktansvärd tragedi. Men de be-
stämde sig kort tid efter olyckan 
att försöka göra något som kan 
rädda andra människor från att 
dö på samma sätt som deras dot-
ter Aili.

– Vi kan inte göra något åt 
olyckan som varit, men hoppas 
kunna förhindra en ny, säger An-
ders Wendelsson. För oss är det 
viktigt att blicka framåt.

Bättre säkerhet
Föreningen AILI kommer bland 
annat att jobba för att öka säker-
heten inom dyksporten, verka för 
olika aktiviteter för handikappade 
och stödja scoutrörelsen.

– Vår dotter var aktiv i stiftelsen 
för Lysestrand, säger Unni Wen-
delsson.

När insamlingen startade fanns 
det en tanke att uppföra ett litet 
räddningsskåp. Den planerade 
satsningen växte efter hand och 
blev större än vad Anders och 
Unni Wendelsson tänkt sig. För 
några veckor sedan var den lilla 
räddningsstationen klar. 

Lördagen den 12 maj, klockan 12, 
är det dags för invigning. Sedan 

kommer det att hända olika saker 
under några timmar. Det blir en 
livräddningsuppvisning där sjö-
räddningen deltar. Flera dykför-
eningar och företrädare från dyk-
center och scoutrörelsen kommer 
att dela ut förtjänstmärken. Det 
bjuds på mycket musik och kom-
munalrådet Roland Karlsson (fp) 
håller tal.

– Den räddningsutrustning som 
köpts in ska placeras i byggnaden, 
säger Unni Wendelsson.

Är tacksamma
Anders och Unni Wendelsson är 
tacksamma för det stöd de fått 
av företrädare från kommunen 

och Gullmarsgymnasiet. De är 
också glada över att så många pri-
vata personer och  företag skänkt 
pengar till föreningen AILI. Det 
är detta stöd som gjort det möj-
ligt att bygga räddningsstation, 
köpa in utrustningen och utbilda 
ett antal personer i att använda 
utrustningen.
– Vi har en förhoppning att detta 
kan vara början till ökad säker-
het inom dyksporten, säger Unni 
Wendelsson.

Ingvar Spetsmark
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Foto: Ingvar SpetsmarkFör ungefär ett år sedan omkom Anders och Unni Wendelssons dotter Aili i en 
dykolycka vid Släggö i Lysekil. De bestämde sig då för att göra något positivt av 
förlusten av dottern. De tog initiativ till uppförande av en räddningsstation som 
ska invigas nästa lördag.

Räddningsstation ska 
rädda liv på Släggö

Det är många människor som hedrar 
Aili Wendelsson genom att ställa ut 
blommor vid Släggö.

Paret Wendelsson tog initiativet efter dotterns dykolycka

Föreningen AILI har startat 
i syfte att öka dyksäkerhe-
ten. De pengar som samlats 
in har använts till att upp-
föra en räddningsstation på 
Släggö. Den 12 maj invigs 
räddningsstationen. Då ska 
olika typer av räddningsut-
rustning installeras. Bland 
annat en defi brillator, första 
hjälpen-utrustning och en så 
kallad oxybox som används 
för att ge syrgas. Ett antal 
personer som fått utbildning 
i att handa utrustningen 
kommer att ha nyckel till 
räddningsstationen nästa 
gång det inträff ar en olycka.
Postgirokontot till fören-
ingen AILI är följande: 
1001960-2. Hemsidan 
har adressen  www.aili.eu.  
Nyckel fi nns att kvittera ut 
på Oxygene i Lysekil.

F A K T A

Ökad säkerhet

Tänk dig en vacker plats
Ett vackert berg vid
en vacker eld,
vid en vacker utsikt över ett 
vackert hav
Där sitter jag nu
Vi sitter runt elden 
tillsammans
Alla lika alla olika alla,
kramiga
alla mysiga människor
Som har samlats från alla 
Sveriges hörn.
Vi sjunger, pratar och bara 
njuter
Jag sitter nära dig,
så nära att jag känner varje 
andetag
Den fi na fullmånen speglar 
sig i det vackra havet
Vad underbart det är
Jag lever
Utan att märka det
rullar tårarna sakta nedför 
kinden
Jag vaknar till,
upp ur drömmen
Jag längtar tillbaks!
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