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NOL. Ett omfattande 
vattenläckage i Nol 
kastar nytt sken över 
debatten om gamla 
uttjänta vattenledning-
ar i Ale.

– Nu förstår alla 
kanske bättre allvaret 
i frågan, säger Jan A 
Pressfeldt (AD), ordfö-
rande i Samhällsbygg-
nadsnämnden. 

Natten mellan lördag och 
söndag sprang en vattenled-
ning läck i Nol och gjorde 
att många abonnenter blev 
utan vatten. Bland annat blev 
vårdcentralen Adina-hälsan 
och intilliggande förskolor 
utan vatten. Tekniska konto-
ret hade snabbt folk på plats 
och kunde reparera läckan 
som berodde på att frosten 
hade knäckt det gamla gjut-
järnröret. 

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) besökte 
platsen för att informera sig 
om skadorna.

– När sådana här skad-
or sker och med de stora 
konsekvenser de kan få för 

människors vardag är jag 
väldigt glad och stolt över att 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i enighet fattat beslut om att 
successivt byta ut alla gamla 
gjutjärnsrör till mer hållbara 
material. Den tidigare ut-
byggnadstakten var 160 år,  
men när rören bara håller i 
max 80 år så är det fullstän-
digt oansvarigt att vänta till 
dess rören rostar sönder! 
På många ställen där rören 
ligger i lera med saltvatten 
håller de inte mer än 30-50 
år, säger Pressfeldt och fort-
sätter:

– Det händer oftare och 
oftare runt om i Sverige att 
det kommer in avloppsvat-
ten i vattenledningssystemen 
med magsjukeepidemier på 
grund av bakterier. Vi vill 
på alla sätt försöka förhin-
dra detta och även om det 
tar lång tid och kostar stora 
summor som naturligtvis på-
verkar VA-taxan så måste vi 
göra det. Det är att ta ansvar 
för vårt viktigaste livsmedel: 
vattnet.

Förslaget från Samhälls-
byggnadsnämnden att öka 
takten i utbytet av gamla 

vattenledningar med en för-
höjd VA-taxa som följd tog 
tid att få igenom. Ärendet 
återremitterades flera gång-
er innan kommunfullmäkti-
ge klubbade en taxehöjning 
i november. De rödgröna 
deltog inte i beslutet.

– Vi är väl medvetna om 
problematiken och är egent-
ligen helt överens. Det enda 
vi har begärt av Samhälls-
byggnadsnämnden är att de 
ger oss ett vettigt beslutsun-
derlag, men det har de inte 
förmått klara av. Vi hade 
gärna viljat ta beslut om en 
långsiktig VA-strategi, men 
den ska vara baserad på fak-
ta och omvärldsanalyser. På 
tre år har vi fortfarande inte 
kunnat få svar på våra frågor, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Det är ett förhållningssätt 
som Jan A Pressfeldt inte kan 
förstå. 

– Obegripligt, då den 
rödgröna minoriteten i Sam-
hällsbyggnadsnämnden har 
varit med oss hela vägen. 
Förhoppningsvis vaknar alla 
nu och förstår allvaret.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vattenläcka i Nol

MODE
INTRESSERAD?

Just nu söker vi två engagerade personer med ett brinnande intresse för konfektion 

och mode. Som person är du arbetsam, social och flexibel 

med erfarenhet från konfektion inom detaljhandeln. 

Dina arbetsuppgifter omfattar att arbeta med det visuella, försäljning samt övrigt 

butiksarbete. Tjänsterna är på 34 timmar/vecka med schemaläggning 

även på helgerna.

Ytterligare information om tjänsterna 
Helena Pettersson, 031-46 29 00

Välkommen med din ansökan till 
helena@kladkallaren.se 

senast den 16 februari

Klädkällaren öppnade sin första butik 1969 i Björsared.  Familjeföretaget har sedan dess haft en mycket spännande 
utveckling och i februari 2013 öppnades ett nytt 7000 kvm stort varuhus i Stora Viken, Bohus. Etableringen har blivit en 
stor framgång och expansionen fortsätter.  Förutom ett stort utbud av dam-, herr- och barnkläder omfattar sortimentet 
även heminredning, tyger, gardiner, fritid, leksaker och trädgård.  Personalstyrkan behöver nu breddas ytterligare.

LEDIGA TJÄNSTER

– Stor risk med gamla järnrör

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), fanns på plats och inspektera-
de vattenläckan i Nol i söndags morse. Arbets-
ledare Kent Antonsson visade runt.

Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från Älväng-
en och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventilbrickor 
i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder också 
tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Vår senaste investering i två moderna UV-
printers, som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material, har slagit väl 
ut. Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, 
aluminium och rostfritt.

Vi tror att du har goda datakunskaper främst i program som Illustrator och 
Photoshop, är händig, självgående och servicemedveten. Eftersom tjänsten rör 
modern produktionsteknik tror vi att sökande kan vara från 20 år.

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Ansökan till tjänsten ska vara oss tillhanda senast 
28 februari 2014. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se


