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Tiotusentals dykare kommer
varje år till Lysekil. Gull-
marsfjorden är Sveriges mest
dykta vatten. Man kan dyka här
året om men det är nu den rik-
tiga ruschen börjar, och i år är
det säkrare än någonsin. Unni
och Anders Wendelsson har satt
upp ett räddningshus vid
Släggö till sin dotters minne.
Aili Wendelsson dog i en dyk-
olycka utanför Lysekil för ett år
sedan. Hon var då bara 18 år
gammal.

– Det känns skönt att det kom-
mer något gott ur allt elände.
Det ska inte få hända igen, sä-
ger Anders.

”Hon brydde sig om andra”
Redan när de skrev dödsan-

nonsen bestämde de sig för att
göra något för dyksäkerheten.
Därför bad de folk att skicka
in pengar till ett plusgi-
rokonto 
i stället för att köpa
blommor till begrav-
ningen. När Unni fick
en defibrillator av sin
arbetsgivare bestämde
de sig för att det skulle
bli en räddningsstuga.

– Vi har gjort det i
Ailis anda, hon hade ve-

lat det här. Hon var så kärleks-
full och brydde sig ofta mer om
andra än sig själv, säger Unni.

Räddningshuset är det första
i sitt slag och är utrustat med
flytbår, förbandslåda, defibrilla-
tor, syrgastub och en värmefilt.
Daniel Dahlström, Oxygene 
Lysekil och medverkande i pro-
jektet, tycker att huset är en jät-
testor tillgång och det används
flitigt. 

Hoppas att idén sprids
Innan dykningen kvitterar

dykarna ut en nyckel till stugan
inne hos Daniel.

– Baktanken är att de redan
då tänker till lite extra på dyk-
säkerheten, tillägger Anders.

Den startande föreningen Aili
har hittills fått in 125 000 kronor.
Ytterligare 35 000 behövs för att

räddningshuset ska bli
helt klart. Nu önskar de

att fler anammar
idén och att rädd-
ningshus sprids
ut på fler dykplat-
ser i Sverige.

– Vi har fått
styrkan till det
här från Aili ge-
nom hennes vän-

ner, säger Unni.

LYSEKIL. Aili, 18, dog i en dykolycka utanför Lysekil.
Ett år senare har hennes föräldrar satt upp Ailis rädd-

ningshus.
– Vi vill hedra Ailis minne och förhindra att det händer

igen, säger hennes mamma Unni Wendelsson.

oAili dog 7 maj 2006 av att luften i hennes tuber
tog slut och hon hann inte upp till ytan.
oFöräldrarna startade föreningen Aili som stödjer
Ailis räddningshus men även scouting och handi-
kappverksamhet som Aili var engagerad i.
o12 maj invigdes Ailis räddningshus.

oFöreningen Aili har hemsidan www.aili.eu.
oKnappar har tryckts upp och pengarna från för-
säljningen går till föreningen.
oVill du lämna ett bidrag till föreningen Aili, gör
du det på plusgirokontot 1001960-2.
oVarje år dör 3-5 personer i dykolyckor.

HEDRAR DOTTERN. Unni och Anders Wendelsson satte upp Ailis räddningshus som ett monu-

ment över sin dotter. Daniel Dahlström är en av dem som medverkat i projektet. Foto: THERESE ARONSSON

FÖRÄLDRARNA STARTADE FÖRENINGEN AILI EFTER DYKOLYCKAN

Hedrar dottern efter olyckan
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