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Huntonit
Takskivor innertak
Ord.pris 170-190:-/m2

159:-/m2 
Classic  11x300x1220 vit 
Classic  11x300x1820 vit 
Plankett 11x300x1220 vit 
Symfoni 11x300x1220 vit 

Select
Innertak
Ord.pris 130:-/m2

109:-/m2
SPånskivetak 12x620x1220 vit 

ÄLVÄNGEN, ÅKAREVÄGEN 
NYTT TELEFONNUMMER: 075-241 7050

ÖPPET: VARDAGAR 7-17, LÖRDAGAR 9-13

SLUTSPURT PÅ
Innertaks-kampanj!

gäller tom 9 februari

Välkomna!
/ Lars med personal

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn. Tel 0322-400 14
www.sollebrunnsmobelaffar.se

Charlotte sovrum för dig som vill ha
en romantisk inramning i din sovmiljö

Charlotte är en komplett sovrumsserie
med säng i två längder, 200 cm och 210 cm,

med sängbord, byrå och spegel

Charlotte säng finns också som enbart huvudgavel

ALVHEM. Ale Golfklubbs 
restaurangbyggnad från 
1732 har drabbats av 
hussvamp.

Saneringsarbetet 
pågår för fullt och 
huset ska åter kunna ta 
emot gäster igen den 
första april.

Kostnaden beräknas 
uppgå till 400 000 
kronor, vilket slår hårt 
mot klubbens ekonomi.

Det var i somras som Ale 
GK upptäckte att något inte 
stod rätt till i restaurangen. 
Det man trodde var en vanlig 
fuktskada visade sig vara hus-
svamp.

– Vi tog hit en saneringsfir-
ma som är expert på området. 
Prover togs och det kunde 
konstateras att huset drabbats 
av äkta hussvamp, vilket är det 
värsta som en träfastighet kan 

råka ut för. Svampen äter upp 
virket, med en ungefärlig has-
tighet på fem millimeter om 
dagen. Med andra ord går det 
väldigt fort, säger Jan Ekberg 
på Ale Golfklubb.

Overksam i hundra år
– Svampen kan ligga overk-
sam i hundra år, men rätt 
blandning av kalk och vatten 
medför att den börjar växa. 
Förmodligen har det läckt in 
vatten genom grunden, till-
lägger Jan.

Vad gör ni nu?
– Vi sanerar all synlig svamp 

plus ytterligare en meter av 
det friska virket. Det är vik-
tigt att vi håller grunden torr 
och det är inte otänkbart att 
vi får dränera om.

Det låter som en dyr his-
toria?

– Ja, det är det också. Pris-
lappen kommer att landa på 
omkring 400 000 kronor. 
För kommersiella fastighe-
ter finns det ingen försäkring 
som täcker den här typen av 
skador. Föreningen får betala 
rubbet och det innebär att vi 
tvingas lägga locket på vad det 
gäller andra planerade inves-
teringar. Verksamheten blir 
lidande, inget tal om annat, 
säger Jan Ekberg.

Alternativet till att sanera 
Kungsgården hade varit att 
bygga upp en helt ny fastig-

het. Årsmötet beslutade dock 
om en renovering av befintli-
ga lokaler.

Äldsta byggnaden
– Det mest rationella hade 
varit att elda upp huset och 
bygga nytt. Rent känslo-
mässigt anser jag emellertid 
att klubben tagit rätt beslut. 
Fastigheten är bevarande-
värd och mig veterligen den 
äldsta byggnaden i kommu-
nen som är i funktion, säger 

Jan Ekberg.
Kommer ni att behöva 

hjälp från era medlemmar?
– Ideella arbetstimmar är 

ett måste. Finns det någon 
som vill bidra ekonomiskt 
är det också mer än välkom-
met. Ju mer pengar vi kan få 
in desto bättre är det.

Noterbart i övrigt från Ale 
GK är att spelsäsongen 2007 
inte hann avslutas förrän årets 
tog vid.

– Det är med glädje som vi 

konstaterar att vi har en året 
runt-bana. Ett bra underarbe-
te av banorna i kombination 
med gynnsam väderlek gör att 
spelsugna golfare, årstiden till 
trots, kan bege sig till Alvhem, 
avslutar Jan Ekberg.

Dyr sanering av Kungsgården i Alvhem
– Ale GK:s restaurang drabbad av hussvamp

Restaurangbyggnaden som har drabbats av hussvamp är från 1732.

Operation rädda Kungsgården har tagit fart. Ale GK:s Jan 
Ekberg visar orsaken till att restaurangen nu håller på att 
saneras. Kostnaden beräknas uppgå till 400 000 kronor, 
pengar som klubben får skaka fram helt och hållet på egen 
hand.
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