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Ale Fjärrvärme blev en 
bra affär för många 
alebor! Hur tänker 

Göteborg Energi ”Ale Fjärr-
värme” då, undrar jag? 

Lars Larsson uttalar 
sig om Göteborgs Energi 
satsningar genom Ale Fjär-
värme i Ale som positiva. 
Jag måste bestämt säga att 
Göteborg Energi har totalt 
misslyckas med satsningen 
i Ale, för det satsas inget 
i Ale överhuvudtaget från 
deras sida. Det finns inga 
kundansvariga säljare som 
marknadsför fjärrvärme för 
alebor. Sedan 1999 har man 
anslutit 260 nya kunder i 
Ale. Hur många av dem 
ligger i de äldre samhällena 
och är inte nybyggda villor 
och bostadsrätter?

Kan du svara på det 
Lars Larsson. Med tanke 
på att det bor cirka 27 000 
personer i Ale kommun. 
Av dem så bor cirka 6 000 
i villor i Ale och utav de 6 
000 villorna så har Göteborg 
Energi lyckats ansluta 260 
stycken till fjärrvärme sedan 
1999. Jag skulle vilja påstå 

att det är total katastrof att 
Ale Fjärrvärme såldes till 
Göteborg Energi med det 
facit i handen. Jag skulle nog 
som politiker i Ale kommun 
ifrågasatt om det är någon 
överhuvudtaget inom sfären 
Göteborg Energi som bryr 
sig om aleborna eller Ale 
kommun överhuvudtaget.

När det gäller kundun-
derlaget i Ale så finns det en 
hel del potentiella kunder 
till fjärvärme, men då gäller 
det att företaget Göteborg 
Energi engagerar sig i 
ordentligt i Ale.

Enligt Göteborg Energi 
skulle man gå ut med en 
satsning i Alafors 2007 för 
att ansluta privat husägare 
till fjärrvärmenätet. Jag 
undrar fortfarande när det 
erbjudandet kommer?

Självklart att Göteborg 
Energi inte får fler kunder 
som vill ansluta sig till fjärr-
värme om man inte frågar 
om någon är intresserad. 
Det borde inte vara förvå-
nande för vd:n på Ale Fjärr-
värme kan jag tycka, eller 
hur många utskick, informa-

tionsträffar har säljarna på 
Göteborg Energi genomfört 
i Ale? Jag kan ju självklart 
bara svara för Alafors och 
där har det enligt min kän-
nedom aldrig inträffat att jag 
har fått något utskick eller 
kallelse till fjärrvärmekon-
vertering. 

Det vore också kanske 
enklare att få kunder i Ale 
om anslutningsavgiften inte 
var dubbelt så hög i Ale 
jämfört med i Göteborg kan 
jag anse.

Nej, politiker i Ale 
kommun det är dags och ta 
ett tag i er femprocentiga 
andel i Ale Fjärrvärme och 
säga till Göteborg Energi 
och göra en riktig satsning 
i Ale.   

Det är synd att politikerna 
i Ale inte trycker på Göte-
borg Energi mycket mer, så 
att det händer mer. För det 
måste ni hålla med om, att 
har man bara lyckas ansluta 
260 villor av 6 000 i Ale på 
tio år så kan ju resultat bara 
vara uruselt.

  Mikael Jansson
Alafors

Misslyckad fjärrvärmesatsning i Ale

Västra sidan av Sand-
sjön i Nödinge har 
blivit mer och mer 

svårtillgänglig för varje år 
som går. De som äger mark 
där verkar göra allt för att 
inte folk ska få vistas i de 
fina klippstränderna där. 
Det går en privat väg vid 
sidan av sjön och där har 
man gjort det svårt att par-
kera genom att blockera 
möjliga p-platser med stora 
stenblock. Sedan har man 
dessutom inhägnat ett land-
område vid sjön. 

Men höjden av allt var 
ändå en dag när vi satt helt 
lugnt och grillade vid stran-
den när en upprörd kvinna 
dyker upp och börjar skrika 
och gorma om att folk skrä-
par ner där och att hon äger 
marken där. Vi protesterade 
mot detta och tyckte att det 
var orättvisa anklagelser mot 
oss som alltid plockar upp 
vårt skräp och tar med oss. 
Men när hon fick svar på 
tal så blev hon ännu argare 
och började skrika om att 
det är eldningsförbud istäl-

let och hotade med att ringa 
sin man och polisen för att 
köra iväg oss. Lite senare 
när vi hade grillat färdigt 
och plockat med oss vårt 
skräp och gick iväg så dök 
polisen upp. Kvinnan stod 
och väntade på dem vid 
vägen. Vi kunde knappt tro 
att det var sant, har polisen 
tid med något såhär trivialt? 
Polisen diskuterade med 
oss och påpekade att det var 
eldningsförbud och lät oss 
gå sedan.

Man häpnar över det 
inträffade. Vi har väl trots 
allt allemansrätt fortfarande, 
vilket ger en rätt att vistas 
ute i naturen? Beträffande 
eldningsförbudet så ringde 
vi till räddningstjänsten i 
Kungälv för att höra vilka 
regler det är som gäller 
här. Enligt dem så får man 
faktiskt grilla med engångs-
grill uppställt med ben på 
berghäll nära vattnet och 
inte för nära växtlighet trots 
eldningsförbud. Man ska 
släcka den ordentligt och 
det får inte finnas någon 

risk för att elden kan sprida 
sig. Det innebär att vi inte 
hade gjort något formellt fel 
egentligen. 

Det är ju tråkigt om 
andra skräpar ner men det 
ger väl inte henne rätt att 
skrikandes anklaga folk och 
provocera för att få anled-
ning att kalla på polisen? Jag 
hoppas att folk fortsätter 
att åka till den fina stranden 
och inte låter sig skrämmas 
eller tvekar på grund av alla 
hinder där. Men man bör 
heller inte skräpa ner eller 
orsaka brandrisk.

Man kan ju också undra 
om sådant här kan bli vanli-
gare i och med den ändrade 
strandskyddslagen som 
sannolikt kommer att till-
låta ökad exploatering vid 
sjöarna. Kanske kommer fler 
markägare anse sig ha rätt 
att ”köra bort” folk från sin 
mark och göra stränderna 
alltmer svårtillgängliga för 
allmänheten.

Sandsjöbesökare

Sandsjön i Nödinge har blivit svårtillgänglig

VG PRIMÄRVÅRD. START DEN 1 OKTOBER.
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hjärtat
1 oktober öppnar vi 

en ny vårdcentral i Nol 
Välkommen!

allemans h‰lsan
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Allemanshälsan
med 9 vårdcentraler 

i Göteborg med omnejd 
har specialkompetenser 

inom:

Allmänmedicin

Magtarmsjukdomnar

Invärtesmedicin • Hjärtmedicin

Diabetologi • Lungmedicin

Gynekologi • Urologi

Infektion • Psykiatri

Valet är ditt

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade nyligen sillsexa i Väster-
landa bygdegård. Drygt 50 
personer hälsades välkomna 
av Elsie Sundberg. Kören, 
under Christina Elfström-
Mellbergs ledning, bjöd på 

härliga sommarsånger och 
Rune Sigestrand förhöjde 
stämningen med sin drag-
spelsmusik. 

Efter kaffe och jordgubbs-
tårta följde så lottdragning. 
Arrangörerna avtackades 

med en rungande applåd. 
Ordförande Anna-Lisa 
Johansson informerade om 
höstens program och vice 
ordförande Kerstin Anders-
son informerade om aktivi-
teterna som kommer under 

vecka 37, som är SPF.s lands-
omfattande kampanjvecka. 
Den är i år koncentrerad 
kring äldres boende och för-
eningen planerar för ett möte 
med kommunalpolitiker och 
byggmästare.

Sillsexa med SPF Göta Älvdalsbygden
Ett 50-tal 
personer 
deltog på 
sillsexan i 
Västerlan-
da bygde-
gård.


