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Bra att ha hemma vid strömavbrott:

Ale kommun
Tfn: 0303-33 00 00. 
Besök/post: Ledetvägen 6, 
449 80 Alafors
Redaktör: Jeanette Ernering
            www.ale.se

Plötsligt går strömmen 
och det blir det mörkt och 
tyst. I dagens samhälle är 
vi  ganska sårbara utan 
el, men om du följer våra 
enkla tips kan du göra 
situationen lite lättare 
medan du väntar på att 
elen kommer tillbaka. 

Kontrollera först om dina 
grannar också är strömlösa. 
Undersök också att det inte 
bara är en säkring (propp) 
som gått. Om felet inte 
fi nns hemma hos dig 
kan du felanmäla 
hos ditt elnätfö-
retag. 

Ale Elföring 
äger nätet i 
Ale kommun och 
förmedlar el till de fl esta 
hushållen. 

Felanmälan dagtid görs 
till tel: 0303-33 24 00 och 
kvällstid till SOS Alarm 
Göteborg: 031-703 16 16.  

Lyssna gärna på en bat-
teridriven radio för mer 
information om avbrottet, 
kanal P3 eller P4.

Vid långvariga avbrott 

kan du också få information  
via Ale kommuns hemsida, 
www.ale.se. Om du inte 
kan koppla upp dig själv 
kan du ringa en bekant som 
bor utanför det drabbade 
området och be denne gå in  
titta åt dig.

Tänk på att din bärbara 
telefon inte fungerar utan el. 
Det kan vara en bra idé att 
spara en gammal analog som 
fungerar även utan ström.

Försvinner strömmen för-
svinner antagligen värmen 

också eftersom 
de fl esta 
värmepan-
nor behöver 
el för att 

fungera. 
Under den 

kalla årstiden är det 
extra viktigt att du tar vara 
på värmen. Stäng fönster och 
dörrar och ta på dig varma 
kläder. 

Kan du elda med ved i en 
öppen spis eller kamin ska 
du förstås göra det. 

Har du elvärme? Stäng 
av elementen. Elnätet klarar 
inte av att starta allt samti-

digt när strömmen återkom-
mer. Starta ett element i 
taget med några minuters 
mellanrum när stömmen 
kommit tillbaka.

Välj ett rum att hålla 
värmen i. Om du kan ska 
du välja ett som ligger åt 
söder, gärna på övervåningen 
om du bor i tvåvåningshus. 
Stäng dörren till de rum du 
inte behöver vara i.

Kall luft är tyngre än 
varm. Därför ska du aldrig 
sitta eller ligga på golvet. Iso-
lera golvet med extra mattor 
och tejpa igen springor. 

 Glöm inte att vädra. 
Även om det är kallt måste 
du vädra då och då för att 
släppa in syre. Om du eldar 
eller använder fotogenkami-
ner och liknande är det extra 
viktigt att du ser till att ha en 
god ventilation. 

Stäng av din diskmaskin 
och tvättmaskin. Vrid av vat-
tenkranarna till maskinerna. 

Tappa upp dricksvatten, 
vid längre avbrott sjunker 
trycket i vattenledningarna. 

Om du bor på landet 
och har egen vattenkälla 

(hydrofor) så blir du utan 
vatten vid strömavbrott. Fyll 
badkaret eller hinkar med 
vatten. På så sätt har du 
vatten i reserv för att till 
exempel kunna spola i 
toaletten. 

Öppna inte dör-
rarna till kyl och frys i 
onödan. En välfylld frys 
håller kylan fl era dygn 
om du inte öppnar dörren.  

Till sist, glöm inte att 
hålla kontakt med dina 
grannar, kanske fi nns det 
någon som behöver hjälp.

Lördagen den 13 januari har Ale 
gymnasium Öppet hus för dig som 
vill veta mer om oss. 

Då har du möjlighet att träff a 
skolans elever och personal för att 
ställa frågor och få mer informa-
tion om hur det är att vara elev på 
Ale gymnasium och vilka program 
som du kan läsa här.

Du träff ar oss i vårt café som är 
öppet mellan klockan 10-14. Då 
kan du även besöka kommunbib-
lioteket. 

Hjärtligt välkomna önskar 
elever och personal.

In Natura 
Surte Fotoklubb

Öppet  onsd - sönd 12-15

www.glasbruksmuseet.nu 

Kvarnvägen 6, tel 0303-33 01 06
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Öppet hus på Öppet hus på 
Ale gymnasiumAle gymnasium  

Visste du att...
du som alebo nu har tillgång till 

konsumentrådgivning? 
Läs mer på nästa sida...

OmOm ditt hem blir strömlöst...

Håll värmen tillsamans
Visste du att varje människa un-
der vila avger lika mycket värme 

som en 70-watts glödlampa?

Kom på 
Öppet hus!

Kontrollera 
regelbundet batterierna i 

exempelvis fi cklampor,     
 telefonsvarare och alarm-     
system så att de fungerar. 

Ale Elförening

Ale Elförening är ett 
medlemsägt nätbolag som 
distribuerar elenergi till 90 
procent av Ale kommuns 
hushåll, företag samt en del 
av Lilla Edet. 

Styrelsen består av 
föreningsmedlemmar samt 
av politiker utsedda av Ale 
kommun. Ale Elförening har 
29 anställda.


