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Jag har i flera år regel-
bundet (började ringa au-
gusti 2004) hört av mig 

till Ale Fjärrvärme (Göte-
borg Energi) och frågat om 
möjligheten att ansluta mitt 
hus på Åvägen 4 i Alafors till 
fjärrvärmenätet. 

Tycker själv att det är ett 
självklart val att ansluta mig 
till fjärrvärmenätet i Ale ef-
tersom huset ligger 20-25 
meter ifrån fjärrvärmehu-
vudledningen som passe-
rar genom Ale kommun. I 
somras hittade jag ett doku-
ment på internet skrivit av 

Olof Ingulf på Göteborg 
Energi ”Projekt 4 Fjärvärme 
till villor i Ale”.

Jag tyckte detta lät väl-
digt intressant och kontak-
tade honom via mejl i juli 
och frågade honom om möj-
ligheten till fjärrvärme i Ale 
kommun, Alafors och själv-
klart Åvägen 4. Han slussade 
mig vidare till en säljare vid 
namn Patrik på Göteborg 
Energi. Patrik kollade direkt 
på datorn och såg att huset 
låg väldigt nära fjärrvärmes-
tammen och frågade samti-
digt om några grannar också 

möjligtvis var intresserade 
av fjärrvärme. Patrik skick-
ade info till mig och två av 
mina grannfastigheter (som 
alla ligger max ca 15-25 m 
ifrån fjärrvärmeledningen). 
Vi bestämde ett gemensamt 
möte den 11 september, där 
vi skulle diskutera om möj-
ligheten att koppla på fjärr-
värmenätet.

På mötet den 11 sep-
tember fick vi reda på att 
det fanns fyra olika anslut-
ningsalternativ. Jag notera-
de direkt att alla alternativ 

var 25 000 kronor dyrare än 
anslutningsavgifterna i Gö-
teborg. Förklaringen var 
att tomterna är generellt är 
större i Ale än i Göteborg, 
vilket kanske är logiskt efter-
som det är glesare i Ale än i 
centrala Göteborg.

Efter det informera-
de Göteborg Energi att det 
skulle kosta ytterligare 20 
000 kronor eftersom vi ”ef-
teransluter” oss till fjärrvär-
menätet. Det skulle kosta yt-
terligare 15 000 kronor om 
vi vill ha fiber indraget till 
huset, vilket generellt för-
modar jag brukar läggas i 
samma schakt. Så priset i Ale 
blev slutligen 25 000 plus 20 
000, plus ytterliggare 15 000 
kronor dyrare. Alltså totalt 
60 000 kronor dyrare per 
hus i Ale än i Göteborg om 
jag har förstått informatio-
nen rätt.

Detta kan väl inte vara 
rimligt? Lägg där till att Gö-
teborg Energi var dessut-
om tveksamma om de kunde 
räkna hem investeringen 
med en paybacktid på ”18-

20 år” om det bara skulle 
vara två eller tre stycken som 
anslöt sig. I detta fallet skulle 
vi då som villaägare, om vi 
tre ansluter oss, betala till-
sammans 180 000 kronor av 
investeringen.

Jag undrar hur det 
kommer sig att Ale kommun 
som äger Ale Fjärrvär-
me inte är mer drivande för 
fjärvärmeutbyggnad i Ale 
kommun? Jag ställer mig 
frågan att det kanske är så att 
Ale Fjärrvärme inte vill att 
invånare i Ale, alltså vi andra 
som inte köper ett nybyggt 
hus i närheten av Backa 
Säteri, skall ansluta oss till 
fjärrvärmen? Jag får dessut-
om tillägga att det finns ett 
flertal hus till i närområdet 
som värmer sina hus med 
olja eller har direktverkan-
de el. Detta är ju ett ypper-
ligt tillfälle för Ale kommun 
och Ale Fjärrvärme att ta tag 
i situationen och göra något 
bra och samtidigt minskar vi 
både el- och oljeberoendet 
i kommunen och samhället 
i stort, vilket vi måste om vi 
skall ha en hållbar miljö. 

Enligt informationen på 
Göteborgs Energis hemsi-
da om möjligheten till an-
slutning till fjärrvärme i 
Ale kommun står det inte 
något om dessa extrakostna-
der. Där erbjuder man under 
år 2007 anslutning till fasta 
priser, enligt fyra alternativ, 
med priser från 0 kr, 56 000 
kr, 107 000 kr och 155 000 
kr och detta måste vara det 
som gäller, eller så är det vil-
seledande marknadsföring?

Jag funderar nu på att 
skaffa en bergvärmepump, 
vilket jag ser som ett stort 
misslyckande från både Ale 
kommun, Ale Fjärrvärme 
och Göteborg Energi efter-
som mitt hus ligger 20 meter 
i från fjärrvärmenätet i Ale 
kommun.

Tacksam för någon reak-
tion!

  Mikael Jansson
Alafors

Fotnot. Alekuriren har bett 
Göteborgs Energi att besvara in-
sändaren, men vid presslägg-
ningen i torsdagskväll hade ingen 
replik anlänt.

Fjärrvärmeutbyggnad i Ale

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringslivsbolag

SOPPLUNCH
FöretagsForum arrangerar septembers företagsträff som en Sopplunch i Ale 
golfklubbs nya klubbstuga. Förutom att vi får en inblick i golfklubbens kon-
ferensmöjligheter så är det sedvanligt program, denna gång med Posten som 
värd. Margareta Melander från Postens DirektReklam kommer att föreläsa  om 
Marknadsföringens betydelse och konsumentens beteende i framtiden.  Träffen 
inleds av kommunalrådet Jarl Karlsson som kommer att presentera den nya stra-
tegiska plan som tagits för 2008-2010.
OBS! Tid o plats!!

FREDAG 28 SEPTEMBER KL 12- 13.30
ALE GOLFKLUBB ALVHEM

På programmet
Strategisk plan 2008 Ale kommunen!

Jarl Karlsson, kommunalråd

Marknadsföringens betydelse och konsumentens 
beteende i framtiden.

Margareta Melander, Postens DirektReklam akademi

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.00-12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Fondkväll
Onsdag 3 oktober

Swedbanks kontor i Älvängen
18:00 – 20.00

Har du funderingar kring ditt sparande?

Vi bjuder in till en inspirerande kväll med fokus på ditt sparande

Ett axplock ur programmet:
 • Vad har Swedbank Robur för nyheter?

 • Fondtorget, vad är det?

 • Månadssparande, är det något för mig?

 • Hur fungerar olika sparformer; aktiefonder, räntefonder?

 • Prisutdelning för lokala vinnare i Kundmästerskapen i Fonder

Kvällens gäst är Ulf Sigbratt från Swedbank Robur

Vi avslutar kvällen med mingel och lättare förtäring

Anmälan senast den 28 september
Swedbank Älvängen 0303 – 33 48 80  alvangen@swedbank.se

Ale Vikingagård
inbjuder till 

Vikingadag
                  Lördag den 29 sept, kl. 11-15

• Invigning av plankgången
• Guidade turer varje hel timma
• Information om Hövdingahallen
• Prova vikingatida lekar
• Medverkan av våra vikingaföreningar

  Välkomna!
Entré : Vuxna 40:-, barn: 20 :-

Ale Vikingagård • 0303- 330 621 • www.turism@ale.se

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

Vill du hedra minnet av en bortgången släkting eller vän? 
Ge då en minnesgåva via Cancerfonden. De anhöriga får en
hälsning från dig – och cancerforskningen får ett välkommet
stöd i kampen mot cancer. Meddela oss den avlidnes namn 
och adressen till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Tänk på Cancerfonden!


