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Dricksvattnet i enskilda brunnar undersöksDricksvattnet i enskilda brunnar undersöks

Bokbussen har semester
Bokbussturen är inställd t.o.m 12/8 p g a semester.

Ett bra dricksvatten är viktigt 
för hälsan. Ungefär 1,2 miljo-
ner permanentboende och lika 
många fritidsboende i Sverige 
hämtar sitt vatten från enskilda 
brunnar. De fl esta som äger 
enskilda brunnar tar för få vat-
tenprov för att kunna veta hur 
kvaliteten på deras dricksvat-
ten är. Ale kommun deltar nu 
i ett projekt för att öka antalet 
provtagningar och kartlägga 
kvaliteten på vattnet i enskilda 
brunnar runt om i landet.

Ca 125 kommuner deltar i det 
nationella projektet, som sam-
ordnas av Socialstyrelsen och 
Sveriges geologiska undersök-

ning (SGU). Syftet med pro-
jektet är att få fl er brunnsägare 
att ta vattenprover. Genom att 
samla in resultaten av vattena-
nalyserna hoppas Socialstyrel-
sen och SGU också på att få en 
bättre överblick av vattenkva-
liteten i enskilda vattentäkter i 
Sverige. På så sätt kan man ar-
beta med de eventuella problem 
som visar sig fi nnas och ge råd 
till dem som har enskilda brun-
nar.

I Ale kommun är ett av de van-
ligaste problemen med dricks-
vattnet alltför höga fl uoridhal-
ter, vilket är olämpligt för små 
barn. Det är också vanligt med 

höga järn- och manganhalter.

Både vattenkvalitet och vatten-
tillgång i en brunn kan föränd-
ras med tiden. Vattnet kan vara 
av dålig kvalitet utan att det 
fi nns tydliga tecken som till ex-
empel missfärgningar eller då-
lig smak. Därför är det viktigt 
att kontrollera vattenkvaliteten 
regelbundet. Det är fastighetsä-
garen/brunns ägaren eller en 
ägarförening som ansvarar för 
att kontrollera vattenkvaliteten 
och att åtgärda eventuella pro-
blem.

Den som vill testa sitt dricks-
vatten kan antingen kon-

takta kommunens Miljö- och 
byggförval tning tisdag – torsdag 
på telefon 0303-330 023 eller 
ringa direkt till ett vattenanalys-
laboratorium. Miljö- och bygg-
för valtningen tillhandahåller 
provtagningsfl askor och man 
kan lämna in prover varje ons-
dag före kl. 12.00. En kemisk 
och mikrobiologisk analys kos-
tar 1037 kr om man skickar 
proverna via Ale kommun.

Läs mer om projektet på 
kommunens webbplats

www.ale.se.

Med öga för det skönaMed öga för det sköna

Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb. och kulturnämnden
om inte annat anges.

Spår av ristningar
Upplev en magisk dans och 
berättarföreställning som ger liv 
åt hällristningen på Jätteberget

Jättebergets Hällristning, 
Alvhem
Onsdagen 15/8 kl. 20.00

Fri entré

Ale Kommun och Embla 
dans och teater i samarbete 
med Teaterföreningen i Ale 
och Bibliotekets vänner
 i norra Ale.

Välkomna!

Sedan slutet av januari har Ale 
kommun en nyanställd stads-
arkitekt. Stadsarkitekten an-
svarar för gestaltningsfrågorna 
i samhällsplaneringen dvs. hur 
man kan skapa en attraktiv 
stadsbild, trivsamma centrum-
miljöer, bra parkeringar osv.

Stadsarkitekten menar att Ale 
har stor potential att ta en stör-
re roll i Göteborgsregionen.
-Bra byggprojekt som väcker 
uppmärksamhet kommer att 
profi lera Ale, säger Måns Wer-
ner och hoppas att Ale vågar ta 
steget fram.

Med förtätade och utvecklade 
samhällen och utbyggd kollek-
tivtrafi k blir Ale mer attraktivt. 
Väg- och järnvägsutbyggnaden 
är en viktig fråga för Ale och en 
unik möjlighet att ta till vara.

När det ska skapas nya miljöer 
är det viktigt att få med alebor-
na i processen och stadsarkitek-
ten leder det arbetet.

-Just nu är det aktuellt med 
Älvängen centrum och min 
uppgift är dels att skapa intres-
se och dels att se till att det blir 
vackert, säger Måns Werner. Det 
handlar om att bevara, förvalta 
och skapa långsiktighet. Varje 
nytt hus bidrar till framtidens 
Ale.

I Älvängen har workshops hål-
lits där politiker, företagare, 

fastighetsägare, organisationer 
och föreningar deltagit.

En annan funktion som stads-
arkitekten har är att leda kom-
munens byggenhet där bl a 
bygglovsärenden handläggs.
-Ett kvalitetsarbete har tagit 
sin början där vi lägger vikt vid 
kundperspektivet och försöker 
skapa enhetlighet i handlägg-
ningen, berättar Måns.


