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– Jag har varit chef på företa-
get i drygt fem intensiva år. 
Det har varit en spännande 
och utmanande period och 
det har hänt väldigt mycket. 
Nu befinner vi oss i något 
av en mellanperiod när det 
gäller att driva monopol-
verksamhet som den rena 
elverksamheten är. Fram till 
och med nu har villkor och 
avgifter granskats av Energi-
myndigheten i efterhand. Vi 
i branschen har riktat kritik 
mot metoden och myndig-
heten har lyssnat på oss. I 
framtiden kommer det att 
ske en granskning i förväg 
istället. Regelverket kommer 
att klarna och tillsynsperio-
den blir längre än vad som 
gäller idag. Vi ska igenom 
en beräkningsprocess under 
2010-11 som sedan ska gälla 
2012-15. Jag tycker att det 
är anständigt att ge min 

efterträdare möjligheten att 
kratta manegen för den fyra-
årsperiod som väntar och då 
känns tidpunkten rätt vald.

Vad tar du med dig från 
din tid i Ale?

– Jag har jobbat i ener-
gibranschen i hela mitt liv, 
lokalt, regionalt och natio-
nellt. Närmast före perioden 
i Ale var det en längre period 
vid vår branschorganisation 
Svensk Energi. Att därefter 
få översätta mina erfarenhe-
ter i operativt arbete som jag 
har fått göra här har varit väl-
digt givande. Samtidigt har 
det varit omtumlande då det 
hänt, och fortfarande händer, 
så rasande mycket i bran-
schen och i Ale kommun.

Tänker du pensionera 
dig nu?

– Nej, det är inte min 
läggning. Jag är i grunden en 
entreprenör som är otålig, 

drivande och krävande. Jag 
har skapat ett nätverk under 
mina år i branschen och 
jag har en vilande konsult-
verksamhet som jag tänker 
återuppta. Jag ska ägna mig 
åt enskilda uppdrag åt Ener-
gisverige.

Vilka blir dina bestående 
intryck av Ale kommun?

– Spänst, tillväxt och före-
tagsanda även om jag vet att 
det finns synpunkter på det. 
I en kommun av Ales storlek 
skapas det ett antal nätverk 
som bär frukt. Tillsammans 
skapar vi tillväxt och intresse 
att etablera sig i kommunen.

När gör du din sista 
arbetsdag?

– Det blir någon gång 
runt midsommar.

Lycka till med dina 
framtida projekt!

– Tackar!
JONAS ANDERSSON

...Lars Kjellberg, 63, avgående vd på Ale Elförening.

Varför slutar du som chef på Ale El?

Hallå där...

Missa inte Fokus Företag vecka 10
Boka annons senast torsdag den 4 mars
Calle: 0707-22 89 39 eller calle@alekuriren.se

VI SKULLE ALDRIG 
KOMMA PÅ TANKEN ATT 

REA UT VÅRA KÖK.
DÄREMOT BETALAR VI 

UPP TILL 30.000* FÖR EN 
GAMMAL STEKPANNA.

* Vi lämnar 20 % rabatt vid köp av kök (exkl. vitvaror) för minst 50000 kr 
och gäller endast hos auktoriserade Myresjökökåterförsäljare. Erbjudandet 
omfattar inte vitvaror och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Vi säljer Svanenmärkta kök med tio års garanti. Och just 
nu har de dessutom ett osedvanligt lågt pris – ta med 
dig en gammal stekpanna så drar vi av 20% på priset för 
ditt nya kök! 
Erbjudandet gäller dock bara mellan 12/2 och 29/3,
så vill du göra ett klipp ska du skynda dig till oss. 

20%
RABATT*!

Mittemot Statoil  i Lödöse  
Tel. 0520-66 18 80

Vallby 
Byggvaror

Lödöse 0520-66 00 10

ALLA DAGAR 09-20

Lösbröd 1:-/st/st
Från Tjörnbagarn

Vi har märkt en ökning av kunder från norra 
Ale, samt en expansion i och runt Lödöse. 

Detta gör att vi vågar satsa! - Lars Hansson

Ombud för Västtrafi k

ICA Matkassen
EXPANDERAR!

Vi utökar med separatVi utökar med separat 
Spel & Post samt en helt nySpel & Post samt en helt ny 
Godis- & Tidningsavdelning!Godis- & Tidningsavdelning!

PROVA VÅRTPROVA VÅRT 
ANDELSSSPEL!ANDELSSSPEL!


