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HAR ÄLVDALEN FÅTT EN NY ÖVNINGSBANA FÖR BILAR?
Boende längs Dalgatan i Älvdalen börjar bli vana vid att nattfriden under helgerna
störs av diverse testkörningar längs det som verkar ha blivit den nya övningsbanan
för motorfordon i Älvdalen.
I söndags morse var det så dags igen. Efter en vanlig lördagskväll i Älvdalen med
burnouts, skrikande däck, spår i asfalten och rökmoln längs hela testbanan, och
när nattens lugn äntligen infunnit sig, vaknade man vid femtiden på
söndagsmorgon av att det lät som att Dysängsbanan öppnat för motorcyklar igen.
Väl nere på Dalgatan kunde man se vad som skett: Någon hade roat sig med att
köra varv efter varv genom rondellen vid kommunalhuset ända tills bilen skenat i
väg och vräkt omkull en av de stora blomkrukorna där (se bild nedan). Samtidigt
spräcktes förmodligen bilens oljetråg och kylare Spåren av rinnande olja och
kylarvatten fortsatte sedan ner till industriområdet, där bilen gömdes bakom en
container. Idag, måndag, är bilen försvunnen från sitt tillfälliga gömställe. Det
vore för enkelt att hitta den, eftersom de vingliga oljespåren finns kvar nerefter
Ribbholmsvägen och sedan söderut in på industriområdet. En boende hann dock
skriva upp bilnumret på den brunröda gamla Volvon. Bilen befanns, naturligtvis,
ej vara besiktad och i trafik. Den gick att köra ändå. Men nu är det nog slut med
det. Undrar just var den är gömd eller nedgrävd just nu?
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Hoppas att ingen gjorde illa sig vid den vingliga turen. Nog borde det finnas bättre
ställen, och tidpunkter, för dessa fullständigt meningslösa biltester/demoleringar,
än mitt ibland boende längs Dalgatan i Älvdalen? Ni som vet mer om detta,
kontakta gärna polisen, så kanske de kan utreda det vidare.
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