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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 12 oktober

Kvinna misshandlad
En kvinna blir kastad in i ett 
kylskåp, vilket föranleder en 
anmälan om misshandel. En 
man i 40-årsåldern är utpekad.

Tisdag 13 oktober

Koppartjuvar
Kopparstuprännor och kop-
parkabel tillgrips på Starrkärrs 
kyrka. En bil som har iakttagits 
på platsen sätts i samband med 
brottet.

Inbrott i ett fritidshus i 
Nödinge. En tv-apparat stjäls.

Torsdag 15 oktober

Ofredande
En person i Älvängen har vid 15 
olika tillfällen utsatts för ofre-
dande, bland annat i form av 
äggkastning mot fastigheten.

Inbrott på Fridhem i Surte. 
Det är okänt om något tillgri-
pits.

Fredag 16 oktober

Misshandel
En misshandel anmäls på 
Kyrkbyskolan i Nödinge. Det är 
två 12-åriga elever som råkar i 
luven på varandra.

Lördag 17 oktober

Vapenstöld
Två bilinbrott i Båstorp. I en av 
bilarna förvaras en älgstudsare 
med tillhörande ammunition, 
som tillgrips.

Söndag 18 oktober

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna tar 
sig in via altandörren och till-
griper en Playstation, smycken 
samt ett vapen.

En hund blir biten av en 
annan hund. Ägaren tvingas 
ta sin skadade jycke till vete-
rinären.

Måndag 19 oktober

Narkotikabrott
En bil stoppas i Surte, strax 
före klockan tre på morgonen. I 
bilen hittas en flaska GHB. Den 
misstänkte gärningsmannen är 
i 35-årsåldern.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/10 – 19/10: 81. Av 
dessa är 13 bilinbrott, 9 skade-
görelse och 1 biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE TAXI
0303-96 000

Nya öppettider i växeln 
Från och med 1/11 2009

På grund av minskad efterfrågan 
av taxitransporter nattetid håller vi 

växeln stängd söndag-torsdag 
mellan kl 23.00 och 05.00.

Övriga tider är växlen öppen dygnet 
runt. Förbeställda resor körs även 
söndag-torsdag mellan kl 23.00 

och 05.00. Om detta innebär några 
problem för er vänligen kontakta oss på 
telefon 0303-96 000 så skall vi försöka 

hitta en lösning.

Ale Taxi informerar

ALAFORS. Drygt 2 
800 hushåll i Alafors 
och Nol blev ström-
lösa under närmare fem 
timmar i torsdags.

Avbrottet berodde på 
att en av Vattenfalls 
högspänningsledningar 
gick tvärs av.

Någon reservkraft 
fanns inte att tillgå då 
den var tagen ur drift 
med hänsyn till det 
pågående vägbygget.

Det var strax efter klockan 
sju på torsdagsmorgonen 
som stora delar av Alafors 
och Nol mörklades. Vatten-
falls högspänningslina, en 

så kallad 20kV-ledning, gick 
utan föraning helt av.

– Vi vet inte orsaken till 
varför ledningen gick av 
utan kan bara spekulera i det. 
Eftersom det är i närheten 
av vägbygget i Alafors skulle 
man kunna ana att en skärva 
från ett sprängskott skadat 
ledningen. Om en ledning 
går av så brukar det vara i 
skarven, men så var det inte 
i det här fallet, säger Karl-
Erik Olsson, informatör på 
Vattenfall.

Fanns det ingen reserv-
kraft att ta till?

– I vanliga fall finns det 
en parallell ledning att ta till, 
som är lika stark och med 

– Vattenfalls högspänningsledning gick av
En av Vattenfalls högspänningsledningar gick av vilket orsakade strömavbrott i närmare fem timmar på torsdagsförmiddagen. Drygt 2 800 hushåll i Alafors 
och Nol berördes.

samma uppgift. Nu var den 
tagen ur drift med hänsyn 
taget till pågående vägut-
byggnad i området. Hade all-
ting varit som vanligt skulle 
avbrottet högst blivit några 
minuter, säger Karl-Erik 
Olsson.

Varför dröjde det nästan 
fem timmar innan felet var 

åtgärdat och strömmen 
kunde kopplas på igen?

– I den bästa av världar 
hade man naturligtvis önskat 
att arbetet hade gått fortare. 
Nu hade vi inte rätt reserv-
material i närheten, vilket 
innebar att vår personal fick 
åka en längre sträcka för att 
hämta det. Eftersom vi inte 

hade någon alternativ mat-
ning att ta i drift blev man 
tvungen att laga ledningen. 
Hade vi haft allt material på 
plats kunde avbrottet blivit 
en timme kortare, avslutar 
Karl-Erik Olsson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Telefonerna 
gick varma hos Ale 
Elförening från tidig 
morgon och fram till 
lunch.

Närmare 600 
samtal registrerades 
hos kundtjänst i sam-
band med torsdagens 
strömavbrott.

– När en sådan här 
situation uppstår 
gäller det att vara 
nåbar och komma 
ut med information 
i ärendet, säger Ale 
Elförenings vd, Lars 
Kjellberg.

Det var hos Vattenfall och 
deras 20kV-matning pro-
blemet låg, men likväl var 
detAle Elförenings kunder 
som blev drabbade av tors-
dagens strömavbrott. Drygt 
2 800 kunder i Alafors och 
Nol blev utan ström under 
knappt fem timmar. Ett 
antal kunder på landsbyg-
den kunde kopplas om i 
elföreningens nät, men det 
fanns inte resurser att för-
sörja hela Nolstationens 
täckningsområde från annat 
håll.

– Det var frustrerande. Vi 
såg problemet, men kan inte 
åtgärda det då det inte är 

vår anläggning, säger Lars 
Kjellberg.

Från kvart över sju på 
morgonen och fram till 
lunch var personalen hos 
elföreningens kundtjänst 
helt och hållet upptagna 
med att besvara samtal från 
strömlösa kunder.

– Tjejerna i kundtjänst 
fick lägga allt annat åt sidan 
och bara ta inkommande 
samtal. Att vara tillgänglig 
i ett sådant här läge är jät-
teviktigt. Kunderna ska 
inte mötas av en telefonsva-
rare, det tillhör gårdagens 
teknik. Vår erfarenhet är att 
kunderna vill ha någon att 
prata med och kunna få svar 
på sina följdfrågor som rör 
avbrottet. Att det kan uppstå 
kö har kunderna överseende 
med, huvudsaken är att de 
får någon att prata med, 
säger Lars Kjellberg.

Vad gör ni mer i infor-
mationshänseende än att 
svara i telefon?

– Vi lägger ut fortlöpande 
information på vår hemsida, 
samt att vi tar kontakt med 
lokalradion. 

Är du kritisk till hur 
Vattenfall hanterade situ-
ationen och att avbrottet 
blev så pass långt?

– Vi är inte alls nöjda med 
hanteringen av ärendet och 

det har jag redan påtalat för 
Vattenfall. Fortsättning lär 
följa. Det handlar emeller-
tid inte om att jaga synda-
bockar utan att hjälpa dem 
att förbättra internrutiner, 
så att man lär sig något av 
en sådan här händelse, säger 
Kjellberg.

– Spontan kan jag säga 
att den typen skada som 
uppstod i torsdags är väl-
digt ovanlig, likväl ska man 
ha beredskap för den. Jag 
misstänker att Vattenfall är 
lika intresserade som oss att 
ta del av vad som orsakade 
avbrottet, avslutar Lars 
Kjellberg.

Hårt tryck på Ale Elförenings kundtjänst
– Närmare 600 samtal registrerades

Ale Elförenings vd, Lars 
Kjellberg.
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