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Hjälp!

Har du mycket åsikter? Hjälp oss att 

utveckla ett helt nytt elhandelsföretag!

Vi har bestämt oss för att vårt nya elhandelsföretag

ska ha Sveriges mest nöjda elkunder. Men vi behöver 

hjälp. Därför hoppas vi att du vill ägna några minuter 

åt att gå in på www.dinel.se och berätta hur du tycker 

att vi ska vara.  

Tack på förhand!

Klimatfrågan är stor 
i Västra Götaland. 
Regionen genom-

för nu det för Sverige unika 
projektet
”Smart Energi” som också 
kan ge draghjälp åt industrin 
att introducera nya, energi-
snåla och klimatsmarta pro-
dukter.  

En specialitet i Västra Gö-
taland är biogas som drivme-
del för bilar och bussar. Alla 
råvaror finns på plats, inget 
behöver importeras från av-
lägsna länder och nästan 
ingen koldioxid belastar kli-
matet. Matrester, avlopps-
vatten, gödsel från jordbru-
ket, slakteriavfall och rester 
från livsmedelsindustrin har 
hittills betraktats enbart som 
avfall. Men nu är de välkom-
na råvaror för det mest kli-
matvänliga fordonsbränslet 
biogas. En rejäl satsning på 
biogas skulle ge många nya 

jobb i Västra Götaland.
Vindkraften är ett annat 

framtidsområde som också 
är bra för klimatet. När bil-
industrin nu tvingas dra ner 
på sin produktion frigörs ut-
rymme för annan mekanisk 
produktion. Använd det för 
att tillverka svenska vind-
kraftverk. De behövs för den 
massiva satsningen på  vind-
kraft. Det ger också nya jobb.

Byggbranschen kan ställa 
om sin produktion till s k 
passiv-husteknik. Genom bl 
a mycket kraftig isolering 
kan man minska behovet av 
energi till nära noll. Idag går 
40 procent av landets energi 
åt till uppvärmning av bostä-
der och lokaler. 

Bilindustrin måste ställa 
om till de helt nya krav som 
ställs på framtidens bilar. 
Kunderna kommer att vilja 
ha mindre, energisnåla 
fordon som kan drivas med 

el och biogas. När konjunk-
turen svänger uppåt och ef-
terfrågan på bilar ökar måste 
de nya fordonen finnas 
framme. Klimatet väntar inte 
på att bilindustrin skall hinna 
anpassa sig. Det är bilindu-
strin som får anpassa sig till 
klimatet.

Hela industrin har en 
viktig hemläxa att lära sig. 
Alla produkter måste vara 
mycket energi-snålare än ti-
digare. Industrins energibe-
hov, måste i mycket större 
utsträckning bygga på för-
nyelsebara bränslen som inte 
belastar klimatet. 

Som konsumenter kan 
vi snabba på omställningen 
till ett energisnålt samhälle. 
När du byter värmesystem i 
villan, byt till en klimatvänlig 
lösning. Byt bil till en som 
drivs med el eller biogas. 
Köp energisnåla hushållsap-
parater. Åk tåg, buss, cykla 
eller gå i stället för att använ-
da bilen. Turista i Sverige i 
stället för att göra långa flyg-
resor utomlands eller upptäck 
Europa med tågcharter.

I Västra Götaland jobbar vi 
intensivt med att bli klimats-
marta. Var med du också!

Per Olov Blom ( c )
Ordförande miljönämnden
Västra Götalandsregionen

Klimatfrågan kan ge drag-
hjälp ur lågkonjunkturen

Vem är det i Alvhem som 
så samvetslöst låter sina 
tre kor gå ute dygnet runt 
den här årstiden utan möj-
lighet att skydda sig mot 
regn, snö och kyla?

Vi som pendlar varje 

dag förbi Alvhem har länge 
varit upprörda över dju-
rens belägenhet. Hoppas 
att någon med det snaraste 
ser till att djuren åtminsto-
ne får komma under tak.

Siw, Nol 

Var finns djurskyddet?

Abonnemang (kronor/år)

Överföring (öre/kWh)

Ale Elföreninge Ee EA
informerar....ororinf

- Önskar Elföreningen

Styrelsen för Ale Elförening ek. förening
har, särskilt mot bakgrund av ökade 
inköpskostnader för el, beslutat att 
förändra elnätsavgifter från 1 januari 2009.
Från samma tidpunkt förändras också 
nyanslutningsavgifter till elnätet

 exkl moms 1 115 1 980 2 490 3 125 4 415 6 200 7 840 10 050 12 325 15 465 20 090 25 725

 inkl moms 1 394 2 475 3 113 3 906 5 519 7 750 9 800 12 563 15 406 19 331 25 113 32 156

15,0 3,75 18,75


