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ALE. Fastighetsägarna i 
Ale kommun har hittills 
beviljats cirka 390 000 
kronor i statligt inves-
teringsstöd till ener-
gieffektivisering och 
övergång till förnybara 
bränslen i lokaler för 
offentlig verksamhet. 

Fastighetsägarna i 
Ale ligger därmed på 
plats 258 bland Sveri-
ges 290 kommuner när 
man räknar beviljade 
medel per kommunin-
vånare. 

Cirka 700 miljoner 
kronor finns kvar att 
söka.

– En effektivare energian-
vändning och konvertering 
från kol och olja till förnyba-
ra bränslen leder till minskade 
utsläpp av växthusgaser, säger 
Louise Sarbäcken, chef för 
energirådgivning på E.ON 
Sverige.

Vid halvårsskiftet 2007 
hade de berörda fastighetsä-
garna i Ale  beviljats bidrag 
motsvarande 14 kronor per 
invånare i kommunen. I en 
jämförelse med övriga kom-
muner placerar sig Ale därmed 
på plats 258. Fastighetsägarna 
i Öckerö kommun, som ligger 
i topp, har beviljats 27,3 mil-

joner kronor, motsvarande 2 
236 kronor per invånare.

Offentlig verksamhet
Stödet, som söks av fastig-
hetsägare, riktas till loka-
ler som används för offent-
lig verksamhet som exempel-
vis skolor, daghem, idrottsan-
läggningar och vårdcentraler. 
Exempel på åtgärder som kan 
berättiga till investeringsstöd 
är konvertering av värmesys-
tem från fossila till förnyba-
ra energikällor, anslutning 
till fjärrvärme, installation av 
energieffektiv belysning, till-
läggsisolering och installation 
av solceller.

Investeringsstödet infördes 
år 2005 och omfattar totalt två 
miljarder kronor fram till och 
med utgången av 2008. Stö-
dets storlek är högst 30 pro-
cent av kostnaderna, utom 
för installation av solcellsys-
tem där stödet kan uppgå till 
hela 70 procent.

– Hittills har 1,3 miljarder 
kronor fördelats. Fastighets-
ägarna i Ale kan fortfaran-
de ansöka om att få vara med 
och dela på de cirka 700 miljo-
ner kronor som återstår, säger 
Louise Sarbäcken.
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Fastighetsägare i Ale effektiviserar 
energianvändningen:

390 000 kronor i stöd 
till energieffektivisering 
i offentliga lokaler

NOL. Räddningstjäns-
ten i Ale kan se tillbaka 
på två relativt lugna 
sommarmånader.

Väderleken har bidra-
git till att man har haft 
förhållandevis få brän-
der utomhus.

– Sommaren är emel-
lertid inte slut ännu, så 
det är för tidigt att ropa 
hej, säger ställföreträ-
dande räddningschef 
Joakim Hermansson.

Den varma junimånaden som 
föranledde räddningstjänsten 

att utlysa eldningsförbud i Ale 
under tre veckors tid övergick 
senare i en blöt juli.

– Vi hade en liten skogs-
brand i juni, men ingen i juli. 
Det är skönt att slippa det, då 
det kräver mycket kraft och 
resurser, säger Joakim Her-
mansson.

Den senaste tidens myckna 
regnande har å andra sidan 
heller inte genererat något 
larm om översvämning.

– Inte ett enda faktiskt, 
säger Hermansson.

Normal trafiksommar
Antalet trafikolyckor vitt-

nar om en normal sommar 
för räddningstjänsten. Från 
förste juni till förste augusti 
rapporteras det om tio larm, 
att jämföras med åtta samma 
period året innan.

– Vi har tack och lov inte 
behövt uppleva någon döds-
olycka i sommar, säger Her-
mansson.

Anmärkningsvärt är att 
två lastbilar, med en timmes 
mellanrum, välte och gick av 
vägen i närheten av Kilanda i 
måndags.

– I ett fall handlade det om 
en betongbil och därefter var 
det en lastbil lastad med ce-
mentpulver som körde i diket. 
Inga personskador dock, säger 
Hermansson.

Många automatlarm
Något som räddningstjänsten 
har haft mycket av i sommar 
är automatlarm. Redan vid 
halvårsskiftet har man noterat 
fler automatlarm än vad man 
gjorde under hela 2006.

– Hittills har vi haft 29 au-

tomatlarm, vilket är att jäm-
föra med 25 under hela fjolår-
et. Dessa så kallade obefogade 
automatlarm vill vi inte ha ef-
tersom vi kan behövas bättre 
någon annanstans, säger Her-
mansson.

Ett av sommarens allvarli-
gaste tillbud, som emellertid 
fick en lycklig upplösning, 
skedde i Alafors i början av 
juli. Någon eller några perso-
ner hade roat sig med att för-
söka sätta Furustugan i lågor, 
men en föredömlig insats av 
närboende i området gjorde 
att skadorna kunde begrän-
sas.

– De släckte elden med en 
vattenslang samtidigt som de 
larmade SOS. När vår per-
sonal kom fram till platsen 
kunde de koncentrera sig på 
eftersläckning. Det kunde 
dock slutat riktigt illa, avslu-
tar Joakim Hermansson.

Relativ lugn sommar 
för räddningstjänsten

En anlagd brand inträffade i Alafors i början av juli när någon försökte sätta eld på Furustugan. Ett rådigt ingripande av 
boende i närområdet gjorde dock att skadorna kunde begränsas.
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I SAMARBETE MED BILBUTIKEN

VälvårdadeVälvårdade
bilar köpes!bilar köpes!

KontantKontant
betalning!betalning!

Ring 24 80 10

Vi har öppet
månd.-fred. 9-18

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61

Vi är en ideell förening som räddar liv till 
sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss 
genom att bli medlem. Som tack för hjälpen 
får du kostnadsfri hjälp och bogsering, 
även när det är kav lugnt. Anmäl dig på 
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. Eller 
sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.


