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rån Schlager
till till PsalmSöndag 22/2 kl 18:00

i Mimers Hus Teatern, Kungälv

PAULPAUL ”Paljett””Paljett”

SAHLINSAHLIN med orkester med orkester

TOMMYTOMMY
DAHLMANDAHLMAN

talar över ämnet:talar över ämnet:

NNär botten är nåddär botten är nådd 
har man fast markhar man fast mark 

under fötterna.under fötterna.
OOm att klara mer än vad manm att klara mer än vad man 

tror och hur exempel på olikatror och hur exempel på olika 
livsöden kan ge oss mod närlivsöden kan ge oss mod när 

oddsen känns dåligaoddsen känns dåliga

Entré 50 kr.
Biljetter fi nns i Ale hos Bergendahls Blommor, Älvblomman, 
Blomsterriket, Sven Blomma och i Kungälv på Klocktornets 

Blommor, Vita Fläcken Blommor och Fonus Uddevallavägen 5.
Kan även beställas på kungalv@fonus.se

rrån Schlager

Ett Fonus-arrangemang tillsammans med

Blomsterhandlare i Ale & Kungälv, 
Alekuriren, Eurofl orist, Hotell Fars Hatt, 

Kungälvsposten

UtlottningUtlottning

av finaav fi na 
prisepriser!r!

ALAFORS. Svenska 
Kraftnät och Vattenfall 
har höjt sina avgifter.

Mot bakgrund av 
detta har Ale Elför-
ening beslutat om att 
förändra elnätsavgiften 
från 1 januari i år.

– Sett ur perspekti-
vet fasta och rörliga 
avgifter så höjer vi säk-
ringstariffen med cirka 
12,25 procent för hela 
kundkollektivet, säger 
Ale Elförenings vd Lars 
Kjellberg.

Svenska Kraftnät som driver 
överliggande nät (stamnätet) 
har höjt överföringsavgif-
ten för el. Detta innebär att 
stamnätsavgiften spiller över 
till regionnätet, som för Ale 
Elförenings del hanteras av 
Vattenfall. 

– Därifrån har vi fått en 
ökad kostnad för vår råkraft 
med cirka 12 procent. Det 
tillsammans med ökade kost-
nader för nätförluster samt 
ökade kostnader i övrigt, 
främst på materialsidan, är 
bakgrunden till den höjning 
som vi beslutade att genom-
föra från och med årsskiftet, 
säger Lars Kjellberg och till-
lägger:

– För vår del domine-
ras höjningen av våra ökade 
råkraftkostnader. Att höj-

ningen görs med en större 
del för den fasta avgiften än 
den rörliga beror på att vår 
kostnadsmassa i allt väsent-
ligt är just fasta kostnader.

Lars Kjellberg vill noga 
understryka att det är Ale 
Elförenings ökade inköps-
kostnader som ligger till 
grund för den justerade 
elnätsavgiften.

– Så långt det är möjligt 
ska våra intäkter spegla hur 
kostnadsbilden ser ut, säger 
Kjellberg.

Hur har aleborna reage-
rat på den ökade nätavgif-
ten?

– De allra flesta har för-
ståelse när vi informerar om 
bakgrunden till de nya avgif-
terna.

Hur går det med installa-
tionen av fjärravlästa elmä-
tare i kommunen?

– Vi håller tidsplanen och 
allt ska vara klart den 1 juli. Vi 
har 300 mätare kvar att byta 
ut i Skepplanda tätort, såle-
des har vi fram till nu klarat 
av 11 700. Samtliga mätare 
byts ut av vår egen personal 
och skälet till det är att vi vill 
bygga upp en kunskap i före-
taget, säger Lars Kjellberg.

Vad kommer slutnotan 
att landa på?

– Vår bedömning är att 
totalkostnaden landar på 
knappt 20 miljoner kronor. 
Det är reglerat i lag, så det är 

bara att gilla läget.
Vad blir den största för-

delen för kunden?
– Att de preliminära räk-

ningarna försvinner och att 
kunden får betala för det 
avlästa värdet.

Hur har reaktionerna 
varit?

– Aleborna har varit väl-
digt tillmötesgående och 
släppt in vår personal. Vi har 
varit noga med att komma ut 
till kunderna i målade bilar, 
bära profilkläder och på så 
sätt tydligt markera vilka vi 
är. Jag är väldigt nöjd med 
att vi kunnat lösa detta ute-
slutande med egen personal, 
avslutar Lars Kjellberg.

Dyrare inköpskostnader leder till ökad nätavgiftDyrare inköpskostnader leder till ökad nätavgift
– Ale Elförening har justerat prisbilden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seAle Elförenings vd, Lars Kjellberg.

Elnätsavgiften har förändrats 
från och med 1 januari. Detta som 
en följd av att Ale Elförening fått 
ökade inköpskostnader när Svens-
ka Kraftnät höjt överföringsavgif-
ten för el.


