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En utmaning till er 
töntar som roar er 
med att krossa glas-

rutor i busskurerna! Alla vet 
ju hur tufft det är att krossa 
rutor. Hade ni vart en och en 
kanske inte ens en ruta hade 
vart hel.

Nästa gång ni vill vara så 
där tuffa, på natten är det ju 
ingen som ser er i vilket fall 
som helst, gå hem och krossa 

era föräldrars fönster. Då kan 
jag garantera att ni kommer 
att få den där uppmärksamhe-
ten ni behöver så väl. Det är 
aldrig för sent!

Ett plus då är ju att kom-
munen slipper betala skade-
görelse och era föräldrar har 
säkert hemförsäkring. Det är 
otroligt att resultatet blir så 
smått när 4-5 grabbar slår sina 
hjärnor ihop, fast det kanske 

har med IQ:n att göra?
Till er föräldrar som har 

tonårsgrabbar! Ta inte för 
givet att de sitter hemma hos 
en kompis och rullar tum-
marna om kvällar och nätter. 
Det är inte alls tufft nog. Eller 
stämmer det kanske att äpplet 
inte faller långt från trädet?

Det är dags att vakna!

Eva

Töntar som krossar glasrutor

Det är alldeles rik-
tigt att elkostna-
den består av flera 

delar. Vi kan dela upp dem 
i tre olika avsnitt. Elnät-
kostnaden som är kopp-
lad till den elnätägare som 
bygger och driver elnätet. 
Energikostnaden där den 
enskilde väljer leverantör. 
Den sista delen består av 
skatter och moms.

Svenska Kraftnät som 
driver överliggande nät 
(stamnätet) i landet höjer 
överföringsavgiften för el 

från årsskiftet. Detta inne-
bär att regionnätägaren, i 
vårt fall Vattenfall, skickar 
höjningen vidare i den 
tariff som ligger till grund 
för elföreningens inköp av 
den så kallade råkraften. 
Detta påverkar elförening-
ens inköpskostnader och 
ligger tillsammans med 
övriga kostnadsökningar 
till grund för att elfören-
ingen i sin tur justerar upp 
elnätavgiften.

Med vänlig hälsning
Lars Kjellberg

Kan någon förklara varför elnätsavgifterna skall 
höjas därför att inköpskostnaderna för el ökat.

Elnätsavgifter är en kostnad för att transportera 
elen. Kostnaden för att elen i sig blir dyrare kommer på 
räkningen från den som levererar min elenergi.

Undrande

Varför en prishöjning?

Ale Elförening svarar:

Läser vecka efter vecka 
om hur hemskt all-
ting sköts och hur illa 

allt ser ut när vägbygget går 
fram. Här har varit två in-
sändare om Alebacken som 
förvandlats till en ler tipp/
avfallstipp.

I mångas ögon kan det 
nog uppfattas så, men låt 
mig få ge en lite annan syn 
på det. 

Jag jobbar på projektet 
fast med en mycket lägre 
titel än övriga svarande. Aha 
tänker ni, partisk! Nej, inte 
ett dugg för jag bor även i 
kommunen och vill inte att 
den förstörs, det andra är ett 
jobb för mig som vilket som 
helst fast närmare hem. Det 
jag vill säga är att, titta på 
Alebacken nu och säga hur 
fasansfullt det blir och är, det 
är otroligt dumt! 

För att kunna göra en 

höjning av backen måste den 
typ av material vara i botten 
för att sedan kläs med mat-
jord och forma en naturlig 
miljö med löparspår, vägar, 
friluftsområde i stort. Man 
behöver bara gå tillbaka till i 
våras, då var vi i båthamnen 
och förstörde. Det var fruk-
tansvärt för alla inblandade, 
hur de kunde behandlas så 
illa, hur skitet/rörigt det 
var och förstört i deras fina 
båtklubb. Jag ber er alla som 
tycker att det ser illa ut på 
backen att åka till båtklub-
ben och titta och fråga de 
som håller till där om det 
inte var värt det? 

För övrigt förstår jag 
att utbyggnaden av backen 
verkar onödig för vissa, men 
varför skall inte barnen få 
del av kakan och övriga som 
utövar aktiviteter i backen 
och dess närområde? Jag har 

vare sig skidor eller fritids-
båt, men tycker ändå det är 
bra det som byggs, likaväl 
som det har byggts andra 
aktivitetsområde i kom-
munen.

Man måste inte leta fel 
i allt nytt. För då får ingen 
någonting! Tänk istället att 
varje krona BanaVäg i Väst 
lägger i Ale oavsett om det 
är på barn, båtägare eller 
annat så är det en krona i 
återbäring för invånarna och 
till närboende och övriga. 
Stå ut ett tag! För än har 
projektet inte gjort något 
till det sämre. Jag lovar om 
fem år, på våren när träden 
börjar grönska och gräset 
läkt alla sår i naturen efter 
bygget, då kommer nog de 
allra flesta säga att det var 
värt det. Jag kan även lova 
er att det inte finns en enda 
på min arbetsplats som sagt 

att han eller hon är här för 
att förstöra Ale, utan alla vill 
ju göra ett bra jobb oavsett 
yrke.

Skulle vara kul för dem 
som jobbar här, långt hemi-
från för er skull, att få lite 
beröm då och då för ett väl 
utfört arbete. De som bor 
mitt i projektet, och trots 
det kommer och pratar och 
vill underlätta för oss, trots 
att dom knappt kan ta sig 
till sina hus, de människorna 
beundrar verkligen jag.

Vill även tacka alla de 
trevliga människor som 
man möter i samband med 
bygget. Speciellt de bilburna 
som ser sig om och sänker 
farten när ni passerar oss 
som går på vägen och arbe-
tar. Det uppskattas!

Landskapsmarodören

Varför leta fel i allt nytt?

Den senaste aviseringen om höjd kommunalskatt är ytterligare ett bevis på att det 
är hög tid att byta ut devisen: ”Ale – en stark del av Göteborg” till det mera re-
levanta ”Ale – en dyr del av Göteborg”.

Högre skatt, dyrare kollektivtrafik, mycket högre fasta nätavgifter är bara några om-
råden där Ale sticker ut från Göteborg.

Hade jag varit något yngre, hade jag flyttat tillbaka till storstaden.

Kurt Andersson

”Ale – en dyr del av Göteborg”

Premiär 1 april 2009

Tack för alla synpunkter! 

Men vi vill veta mer. Så snälla, fortsätt 

att tycka till på dinel.se och hjälp oss 

att utveckla ett helt nytt 

elhandelsföretag. 

Gratis
godis!

Billig el 
och utan 

 strul.

  Mera
vindkraft
  tack!

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte
Tel: 0303 - 74 23 00
Tisd 16-19, Torsd 16-19, Lörd 10-14

JANUARI-REA!

20%
rabatt på alla köksluckor

Välkommen till Ales lokala köksbutik
Mats, Robert, Magnus & Kalle


