
ALAFORS. Furulund-
sparken har äntligen 
fått rent källvatten.

Mycket tack vare 
generösa sponsorer.

– Provtagning vi-
sar att vattnet håller 
högsta kvalité och nu 
skulle jag vilja öppna en 
tappkran så alla kan få 
tillgång till vattnet, sä-
ger Ahlafors IF:s park-
general Åke Johansson.

Furlundsparkens vattenför-
sörjning har länge varit ett 
problem och många år utan 
lösning har passerat. De 
tunna rören från Furustugan 
har gjort att det kommunala 
vattnet bara har räckt till ett 
tappställe. Ahlafors IF har 
vid ett flertal tillfällen sökt 
kommunalt investeringsbi-

drag för att kunna borra en 
egen framgång, men har inte 
lyckats få gehör.

Skam den som ger sig. Åke 
Johansson tog upp frågan 
med Alaforsföretaget K-B 
Rör som bestämde sig för att 
hjälpa till.

– Det är en sannsaga och 
vi är så oerhört tacksamma, 
säger Johansson och berättar 
hur K-B Rör, Borr & Gräv 
och Christers El utförde 
uppdraget.

Idag finns en borrad brunn 
i parken, enligt Johansson 
den bästa 100-årspresenten 
Ahlafors IF kunde få. Det 
visade sig dessutom vara en 
riktigt fin vattenåder som 
borret träffade.

– Det visade sig vara käll-
vatten av bästa märke. Vi har 
fått mycket positiva provsvar 

efter analysen och jag tror vi 
har träffat samma vattenåder 
som Ahlafors fabriker tog 
sitt vatten ifrån under 1930-
40-talet. Den försörjde inte 
bara fabriken, utan också de 
boende i Alafors med vatten, 
berättar Åke Johansson och 
tillägger:

– Detta hälsobringande 
vatten gjorde troligtvis att 
många var friska och hade 
god hälsa långt upp i åren.

Nu vill Åke Johansson att 
fler ska få tillgång till "hälso-
vattnet".

– Jag skulle vilja att vi 
öppnar en tappkran utanför 
parken, dit alla kan ta sig med 
sin flaska eller glas för att få 
lite av det hälsobringande 
källvattnet.
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Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS BRUKSTORGET 1A, VÅN 3/3 BOAREA CA 33 M²

1 ROK ACCEPTERAT PRIS 495 000 KR AVGIFT 1 788

KR/MÅN VISAS ON 28/8 17.30-18.15  RING OCH BOKA 
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

BR 1 ROK - NOL
Ljus, fräsch lägenhet i populära Nol. Välplanerad med ljusa
och moderna toner. Naturskönt område. Låg månadsavgift.
15 min från Göteborg.

Flytta med Länsförsäkringar

Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst 

betalt per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar 

ingivarstatistiken för 2012*. 
 

Välkommen att anlita oss du också när du ska 

sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

K-B Rör prickade en fi n vattenåder när företaget sponsrade Furulundsparken med en egen 
vattenbrunn. Källvattnet har visat sig vara av så hög kvalité att klubben vill erbjuda fl er att 
få del av det "hälsobringande vattnet" genom en särskild tappkran.
På bilden ses: Lars Miles, Bo-Göran Wiik och Karl-Olof Karlsson.

Ord pris 1490:-

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

WWW.ALERADIOTV.SE

Grundig GSB500
Trådlös högtalare med blåtand, line in och USB. 

Riktigt kraftfullt bra ljud! 8 timmars batteritid!
Perfekt för Ipad, Iphone och Android

Grundig 40VLD5322
40” HD LED med HD T2 mottagare för boxer. 
100Hz PPR, 3 HDMI.

Packard Bell TE69KB-12504G50                          
15,6 HD-LED skärm, Windows 8, 4GB Ram, 
500GB HDD, HDMI, Numeriskt tangentbord.

Gäller v.35 2013, reservation för slutförsäljning.

1290:-

3490:-

4990:-

2990:-

Ord pris 5990:-

Ord pris 3990:-

Grundig 32GLX3100 T2
32” HD LCD med HD T2 mottagare för boxer. 

Mycket prisvärd standard tv med bra bild och ljud.

Hälsovatten i FurulundHälsovatten i Furulund

En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

MER INFO PÅ VAKNA.ALE.SE


