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ALE. Den utrednings-
grupp som arbetar med 
att klargöra vad som 
orsakade utbrottet med 
magsjuka i Lilla Edet 
bedömer att det mesta 
talar för att källan till 
utbrottet var dricks-
vattnet.

Skulle samma sak 
kunna hända i Ale?

– Med det system och 
de beredningsprocesser 
vi har på våra vatten-
verk i Göteborg ser jag 
att risken är väldigt, 
väldigt liten, säger 
Claes Wångsell, produk-
tionschef på Göteborg 
Vatten.

Det är ännu inte helt 
klarlagt vad det var som 
orsakade den utbredda 
magsjukan i Lilla Edet, men 
de flesta indikationer pekar 
på att det skulle ha varit 
dricksvattnet. I förra veckan 
fick 1 200 slumpmässigt 
utvalda hushåll i Lilla Edets 
kommun ett frågeformulär.

– Med hjälp av detta fråge-
formulär får vi mycket viktig 
information från invånarna i 
Lilla Edet, säger Charlotte 
Larsson, biträdande smitt-
skyddsläkare i Västra Göta-

landsregionen, som nu vädjar 
om att alla som får frågefor-
muläret fyller i och skickar 
tillbaka det så fort som möj-
ligt.

– Varje enskilt svar är vär-
defullt för oss. Även om per-
sonen inte varit sjuk är det an-
geläget att vi får in svarsfor-
muläret. För vår del är det 
lika viktigt, säger Charlotte 

Larsson.
Till skillnad från Lilla 

Edet, som har ett eget vat-
tenverk, köper Ale kommun 
sitt dricksvatten från Göte-
borg och Kungälv. Råvatten-
källan är visserligen densam-
ma, Göta älv, men Göteborg 
Vatten har även reservvatten-
täkter att tillgå. Det har inte 
Lilla Edet.

– Vi kan pumpa råvatten 
från Delsjön till vattenverken 
i Lackarebäck och Alelyckan. 
Det sistnämnda verket är det 
som i första hand försörjer 
aleborna med dricksvatten. 
Vi har även Rådasjön som en 
reservvattentäkt, säger Claes 
Wångsell.

– Vi har en väldigt hög 
säkerhetsnivå och har möj-
lighet att stänga vårt intag i 
Alelyckan när vi får indika-
tioner på att kvalitén på rå-

vattnet försämras. Faktum är 
att vi har stängt intaget i Ale-
lyckan ungefär 100 dygn per 
år. Indikationer på försäm-
rad vattenkvalité får vi såväl 
från företag, större industrier 
och kommuner, säger Claes 
Wångsell och fortsätter:

– Ale kommun är väldigt 
duktiga på att ge signaler 
vid driftstörningar till Göta 
älv har breddats uppströms. 
När det regnar mycket och 
avloppsnätet inte sväljer 

allt vatten, drar vi igen vårt 
intag.

Du tar det nästan för 
osannolikt att det kom-
munala dricksvattnet i Ale 
skulle kunna bli förore-
nat?

– Min bedömning är i alla 
fall att risken är ytterst liten, 
avslutar Claes Wångsell.

Rent dricksvatten i Ale kommun
– Reservvattentäkter innebär ökad trygghet
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När råvattenkvalitén i Göta älv försämras stängs vattenintaget i Alelyckan, vars vattenverk 
är det som i första hand försörjer aleborna med dricksvatten. Göteborg Vatten har två re-
servvattentäkter, Delsjön och Rådasjön.

Arkivbild: Allan Karlsson
I Lilla Edet tros dricksvattnet ha orsakat den utbredda mag-
sjukan, men invånarna i Ale kommun drabbades inte av 
samma öde.

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 40.

Kanelbullar

Dahls Bagari • Ord Pris 5:95/st
20:-

5 för
Kanelbullar

10 pack

Tjörnbagarn • 500g 

34:95

Kanelbullar
Frysta

Ica • 420g 

23:95
Ni är väl med?

På tisdag startar 
Kvantumserien i 
Dammekärr. 

Se separat annons!
Nytt för i år ”företagsutmaningen”.

Kanelbullens dagKanelbullens dag
Provsmakning lördag 4/10 kl 10-15Provsmakning lördag 4/10 kl 10-15

Göteborgsvägen 68, Älvängen. 0303-749275


