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SURTE. Nu är fjärrvär-
menäten i Göteborg och 
Ale sammankopplade.

Den officiella invig-
ningen ägde rum i 
onsdags med hjälp 
av landshövding Göte 
Bernhardsson.

– Detta innebär att 
vi just för tillfället 
har Sveriges största 
sammankopplade nät, 
förklarade Ale Fjärrvär-
mes vd, Lars Larsson.

Eftersom solen lyste klar över 
Surte kunde arrangören för-
rätta invigningsceremonin 
helt programenligt, utanför 
entrén till Glasbruksmuseet. 
Efter att Lars Larsson hälsat 
välkommen inleddes pro-
grammet med musikunder-
hållning av Yoogurt-grup-
pen från Surte Missionskyr-
ka. Under ledning av Jo-
hanna Forsberg hälsade de 
våren välkommen med melo-
dier som handlade om vitsip-
por och tussilago.

I början av sekelskiftet 
förvärvade Göteborg Energi 
91 procent av aktierna i Ale 
Fjärrvärme. Det har varit till 
stor nytta för Ale kommun 
menade kommunfullmäk-
tiges ordförande, Inga-Lill 
Andersson (s), som var en 

av talarna.
– Det har gjorts fantastis-

ka investeringar i Ale. Jag vill 
verkligen passa på att tacka 
Göteborg Energi för ett väl-
digt gott samarbete, sade 
Inga-Lill Andersson.

Lars Larsson uttryckte 
sin glädje över att den sista 
etappen av fjärrvärmeöar nu 
är sammankopplade till ett 

och samma nät, som sträcker 
sig från Lindome i söder till 
Älvängen i norr.

– Fortfarande finns det 
en egen liten ö i Skepplan-
da, men på sikt hoppas vi att 
den ska kopplas samman med 
detta nät, sade Lars Larsson 
och fortsatte:

– Det bästa med det här 
fjärrvärmesystemet är att 

nästa all oljeeldning försvin-
ner, förutom om det skulle 
uppstå haveri eller om det 
skulle bli extremt kallt. Ur 
miljösynpunkt är det riktigt 
bra och det är en viktig poäng 
i sammanhanget.

Själva invigningsprocedu-
ren förrättade landshövding 
Göte Bernhardsson genom 
att skjuta salut, så att kon-

fetti sprutade över gårdspla-
nen. Efteråt inbjöds gästerna 
till lunchbuffé inne på Glas-
bruksmuseet.

En dag i fjärrvärmens tecken

Invigningsgästerna bjöds på vacker musik av Yoogurt-grup-
pen från Surte Missionskyrka.

Kommunfullmäktiges ordförande, Inga-Lill Andersson, tillsammans med landshövding Göte 
Bernhardsson. Lars Larsson, vd Ale Fjärr-

värme.

Landshövding Göte Bern-
hardsson förrättade invig-
ningen när fjärrvärmenäten i 
Göteborg och Ale kopplades 
samman. Ceremonin ägde 
rum utanför Glasbruksmuse-
et i Surte.

I SURTE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

VILL DU BLI AV MED
DITT AVFALL TILL 
VILKET PRIS SOM HELST?
Det finns företag som bara vill att någon kommer och kör
iväg soporna. De struntar i vart de tar vägen eller hur det
påverkar naturens alla invånare. Tillhör du dem som bryr sig
så ska du välja Renova. Vi satsar mer än någon annan när
det gäller miljö. Gå in på renova.se och se själv.

– Landshövdingen på plats när Göteborgs och Ales nät knöts samman


