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ALAFORS. Stefan 
Brandt är ny vd på Ale 
Elförening.

Han efterträder Lars 
Kjellberg, som slu-
tade sin anställning i 
somras.

– Jag kände direkt att 
det här var rätt, säger 
Stefan till lokaltid-
ningen.

Stefan Brandt är född och 
uppväxt i Östergötland. Han 
flyttade från Motala till Lin-
köping i 20-årsåldern. Det är 
också där som han har bott 
och verkat stora delar av sitt 
liv, men västkusten är inga-
lunda någon ny bekantskap 
för honom.

– Jag började min karriär 
som driftledare vid Tekniska 
Verken, Elverket, i Linkö-
ping 1977. 1984 flyttade jag 

till Kungsbacka där jag arbe-
tade som driftingenjör på 
elnätssidan. Mellan 1992 och 
1997 var jag på moderbola-
get Skandinaviska Elverk, 
också i Kungsbacka. Där 
arbetade jag med elproduk-
tionsplanering och elhandel, 
berättar Stefan Brandt och 
fortsätter:

– Skandinaviska Elverk 
blev uppköpt av Gullspångs 
Kraft och jag var i Örebro 
i två år till det blev dags för 
nästa förändring. Min första 
formella chefsbefattning 
kom i samband med att Gull-
spång Kraft och Stockholm 
Energi gick ihop 1999 för att 
bilda Birka Energi. Där blev 
jag chef för elproduktions-
planering och elhandel med 
stationering i Stockholm.

Fortum kom in i bilden 
2002 i och med att man 

köpte Birkakoncernen.
– Jag har haft olika chefs-

roller inom Fortum, särskilt 
starkt fokus på vattenkraft. 
Min senaste chefsroll var 
som avdelningschef på pro-
duktionsbolaget Fortum 
Generation AB. Sedan slutet 
av 90-talet har alltså min 
stationeringsort varit Stock-
holm, säger Stefan Brandt 
som under Fortumåren haft 
personalansvar både i Sve-
rige och i Finland.

– Under senare år har jag 
även varit starkt involverad i 
utvecklingen inom vågkraft-
området, vilket gjort att jag 
är engagerad i styrelsen för 
Centrum för Förnyelsebar 
Energiomvandling vid Upp-
sala Universitetet. Inom cen-
tret forskas det på vindkraft, 
vågkraft och marin ström-
kraft.

Vad fick dig att lämna 
tryggheten i Östergötland 
och bli vd på Ale Elfören-
ing?

– Jag var sugen på att 
återvända till elnätssidan 
och samtidigt jobba på ett 
mindre bolag igen. Jag upp-
täckte annonsen och den till-
talade mig. Ale är en expansiv 
kommun och således händer 
det mycket inom nätområ-
det.

Vad är utmaningen i det 
här arbetet?

– Det är att jobba vidare 
med att utveckla både kund-
värden och medlemsvärden. 
Här är det viktigt att fånga 
upp idéer och möjligheter.

Vad kände du till om Ale 
Elförening innan du kom 
hit?

– Inte mycket, men jag 
har naturligtvis skaffat mig 
information under tiden. 
Bilden som jag fått är att här 
råder ett väldigt bra klimat 
och en god stämning. Opti-
mismen på företaget hänger 
ihop med allt det som händer 
i kommunen. Alla är beredda 
att kavla upp ärmarna och 

göra det som krävs.
Beskriv dig själv som 

ledare?
– Jag tror att jag uppfattas 

som engagerad och kommu-
nikativ. Delaktighet tycker 
jag är viktig. Jag är en dele-
gerande chef, men vet att 
huvudansvaret ändå alltid 
ligger hos mig.

Vad är prioriterade 
arbetsuppgifter för dig just 
nu?

– Inledningsvis handlar 
det om att sätta sig in i arbets-
rutinerna, hur vi jobbar och 
hur vi sköter våra kontak-
ter. Ska det till förändringar 

inom något område så är det 
för att skapa mervärden.

Har du hunnit åka runt i 
Ale kommun?

– Ja, jag har faktiskt varit 
runt lite grann. Jag har 
konstaterat att det är en 
långsmal kommun bestå-
ende av många små orter. 
Omgivningen är väldigt fin 
och infrastruktursutbyggna-
den är naturligtvis påtaglig, 
avslutar Stefan Brandt.

Östgöte som åter tar plats på västkusten
– Stefan Brandt ny vd på Ale Elförening

HOS ALE EL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Brandt är ny vd på Ale Elförening. Han gjorde sin första dag på kontoret i Alafors den 
1 oktober.

STEFAN BRANDT
Ålder: 54.
Bor: I Göteborg, men är skriven i Lin-
köping.
Familj: Gift med Lotta sedan 29 år 
tillbaka, tre söner, en dotter och två 
barnbarn.
Intressen: Allmänt idrottsintresse-
rad. I ungdomsåren spelade jag fot-
boll, ishockey och pingis innan tenni-
sen tog överhand.

Äter helst: Husmanskost.
Lyssnar på: Jag är en fanatiker av 
The Band och Jethro Tull. Winner-
bäck? Han är bra, men det är ingen 
favorit. Ted Gäderstads musik och 
texter gillar jag däremot skarpt. Ted 
var också en väldigt duktig tennis-
spelare som ung. Jag stötte på både 
honom och Björn Borg på tävlingar.
Aktuell: Som ny vd på Ale Elförening.
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Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

Crosstrainer • Motionscyklar • Löpband

OKTOBERKAMPANJ!
EXTREM MOTIONSCYKEL XT305
Magnetbroms, 
justerbar sadel
Ord. pris 1.795:-

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se


