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Luften är fri och full av energi.
Det fi nns en investering med garanterad avkastning: 

en värmepump från CTC. I de fl esta fall  betalar sig en 

värme pump redan efter 5 år. CTC EcoAir hämtar sin 

 energi från utomhusluften och ger både varmvatten 

och värme. Två unika anslutningar för sol ingår.

www.ctcvarme.se

50%
ROT-avdrag 

eller solvärme -

bidrag!

Marknadens 
tystaste värmepump!
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Garanterad kvalitet
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Trött på dyra 
elräkningar?
Spara 
50-70% 
med en 
värmepump!
Kontakta oss 
för kostandsfri 
rådgivning.

Ventoil 
Luft & Energiservice AB

www.ventoil.se
info@ventoil-luft.se

0706-28 00 11 • 0706-28 46 22

Källstigen 7 i Alafors firar snart 100 år, men kommer innan dess att byta ägare. Familjen 
Jörgensen lämnar nu sitt älsklingshus efter 23 år. Av det tidigare trefamiljshuset blev det 
efter försäljningen på tidigt 1970-tal ett bostadshus.

En fräsch 100-åring 
är till salu

De gamla tjänstebostäderna är spännande på utsidan, men det är ändå inget mot insidan.

ALAFORS. Ett minst sagt unikt hus 
läggs nu ut till försäljning.

En av Ahlafors fabrikers tidigare 
tjänstebostäder på Källstigen i Ala-
fors är vårens tillfälle för den som 
letar efter något extra.

Vad sägs om sju rum med källare?

Familjen Olle och Rigmor Jörgensen flyt-
tade in på Källstigen 7 i Alafors 1987. De är 
inte ursprungligen från trakten, utan hamna-
de på orten av en ren slump.

– Vi skulle flytta ihop och letade bostad 
runt Göteborg. Bostäderna i Ale och särskilt 
i Alafors stod fortfarande lågt i pris. Vi bodde 
först på Aspvägen innan vi gick på en spän-
nande visning av den gamla tjänstebostaden 
på Källstigen. Vi blev som frälsta, utbrister 
Rigmor.

Ytorna, drygt 200 kvm, har kommit till an-
vändning. Med en trebarnsfamilj behövs alltid 
utrymme.

Fantastiskt hus
– Det är ett fantastiskt hus för en barnfamilj. 
Oj, vad roligt vi har haft här. Från början var 
det ett trefamiljshus, men när det öppnades 
upp och formades till en bostad blev det möj-
ligt att gå runt i huset. Det har inte minst 
barnen gillat, säger Rigmor och minns hur 
ungarna rusat upp i ena ändan och kommit 
ner i andra.

Tjänstebostaden som fram till början av 
1970 var i Ahlafors Fabrikers ägo är snart 100 
år. Huset är byggt 1915 och det unika med 
Källstigen 7 är att den också har en hel källare. 

– Den har stora möjligheter. Vi har valt att 
använda den på vårt sätt, men det här är verk-
ligen möjligheternas hus och det gäller att se 
dem, säger Olle.

Familjen Jörgensen är bara nummer tre i 
ordningen av ägare.

– Enda skälet till att vi flyttar är att huset 
blivit för stort för oss. Nu har alla barnen flyt-
tat ut och då är det dags för oss att tänka lite 
praktiskt, menar Olle och påpekar att både 
han och Rigmor jobbar i Göteborg.

– Då kan det vara skönt att bo lite närma-
re och kunna ta del av storstadens utbud, men 
vi kommer att sakna både huset och Alafors.

De fem tidigare tjänstebostäderna har en 
gemensam exteriör, men från början var husen 
faluröda.

– Det gäller ju att gilla stilen för på utsidan 
bör man inte ta ut svängarna. Husen har sin 
karaktär och den har vi varit överens om att 
behålla. På insidan är det bara fantasin som 
sätter gränser för vad man kan göra. En del 
är väl fortfarande original, men det mesta har 
gjorts om någon gång under årens lopp, be-
rättar Olle och Rigmor.

Bygga Bo kan intyga att det är ett mycket 
genuint hus som nu är till salu. För den händi-
ge entusiasten är det inget annat än en dröm-
kåk som dessutom vilar på en kulturhistorisk 
grund.

Utgångspriset för huset kommer enligt tid-
ningens källa att vara 2 650 000 kronor.
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