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Du har rätt Uno, att el-
nätsavgiften mycket 
väl enbart skulle kunna 

vara fast, utan rörliga kostna-
der.  Vi har valt att dela avgif-
ten mellan fast och rörlig avgift 
för att inte missgynna hus-
hållskunder med lägre förbruk-
ning liksom kunder som vill ha 
en möjlighet att kunna påver-
ka sina kostnader. I stort sett 
alla elnätsföretag har en likar-
tad modell. 

Det stämmer inte att ström-
men i ledningarna inte skulle ha 
betydelse för ett elnätsföretag. 
Det är strömmen (belastnings-
nivåer) i ledningarna som avgör 
hur elnätet behöver dimen-
sioneras, byggas och drivas. 
Vi ska med andra ord kunna 
garantera att det finns kapacitet 
i ledningar och transformatorer 
i alla spänningsnivåer ända fram 
till elmätaren. 

Det svenska elnätet, som 
ingår i ett nordiskt elsystem, är 

uppbyggd i tre nivåer: stamnä-
tet som ägs och drivs av statliga 
Svenska Kraftnät, regionnäten 
som ägs och drivs av ett fåtal 
företag, där Vattenfall, Fortum 
och EON är dominerande, 
samt de lokala elnäten som ägs 
och drivs av ca 170 lokala före-
tag. Ale Elförening är ett av lan-
dets lokala elnätsföretag. Alla 
kunder betalar i praktiken för 
investeringar, drift och under-
håll i alla elnätsnivåer inklusive 
förbindelser mot andra länder. 
Elnätsavgiften är ungefär en 
femtedel av den totala elkostna-
den för exempelvis en villakund 
(www.ei.se). 

Ale Elförening köpte ganska 
nyligen Vattenfalls 20 000 volts 
nät i Ale vilket gjorde att vi 
minskade våra elnätsavgifter 
från regionnätet (både fast 
och rörlig avgift). Den inves-
teringen och kostnadsreduce-
ringen kommer dig och alla 
våra kunder tillgodo.

Det är trevligt att du tycker 
kontoret är fint. Kontoret fick 
en tillbyggnadsdel för ett och 
ett halvt år sedan. Miljön är 
normal kontorsstandard. Före 
dess så var det barackmiljö som 
gällde för delar av personalen. 
Numera är all verksamhet med 
kundtjänst, kontor, driftcentral 
och förråd gemensamt samlad 
mitt i Ale, nära våra kunder. 

Du är hjärtligt välkommen 
till kontoret. Jag berättar gärna 
mer om det nordiska elsyste-
met, elbörsen och Ale Elfören-
ing. Sen vore det också väldigt 
roligt att få ha dig som kund 
för både elnät och elhandel, när 
vi nu inom kort startar elhan-
delsverksamheten. Då blir vi 
din kompletta elleverantör och 
bidrar förhoppningsvis därmed 
till att förenkla din vardag. 

P.S. Jag bjuder på kaffe! D.S.

Stefan Brandt
Vd, Ale Elförening

Öppen fråga till Ale Elförening:

Varför ta betalt för något som 
inte har med elnätet att göra?
Säg att mitt hus förbru-

kar 300 kwh el på en 
månad, eller 1 000 kwh 

el per månad. Den förbruka-
de elen betalas till min elle-
verantör. Min fråga är varför 
nätbolaget som äger led-
ningen till fastigheten skall 
ha betalt för hur mycket el 
som går igenom ledningen? 

Det har väl ingen betydel-
se för nätbolaget hur mycket 
ström som finns på ledning-
en? Ledningens slitage på-
verkas ju inte av hur mycket 
jag förbrukar.

Det är ingen dum affärs-
idé att ta betalt för något 
som inte har med elnätet att 
göra. Att sedan Ale Elfören-

ing varit duktiga på att gräva 
ner ledningar är bra, men en 
fast summa vore ärligare.

Det är inte konstigt att 
den finaste kontorsbyggna-
den innehas av Ale Elför-
ening, när man kan tjäna 
pengar på el utan att det 
kostar nätbolaget något.

Uno i Kollanda

Svar till Uno i Kollanda
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Ale arbetarekommun
Lördag 19 mars kl 13.00

i Nols Folkets Hus

Underhållning av 

brasskvartetten Claes Änglar.

Vi bjuder på något gott att äta!

ÅRSMÖTE

VÄLKOMNA!

Ale Gymnasium i Nödinge

Torsdag 24 mars kl 16-19

 HITTA DITT NYA JOBB PÅ

Jobbmässan i Ale

• På jobbmässan har du möjlighet att träffa tjugotalet arbetsgivare som söker 
personal inom produktion, vård & omsorg, säkerhet, försäljning, busschaufförer, 
cnc-operatörer, ingenjörer inom teknik.

• Arbetsgivare från Norge söker produktionspersonal.
• Information om att starta eget och vad som gäller om man vill arbeta i ett annat 

land i Europa.

Tag med CV!
Mer information fi nns på: arbetsformedlingen.se/ale

Välkommen!

Min fråga är: Är jag 
för dum för att 
förstå dagens po-

litik? Hur kan man på ena 
sidan i Alekuriren stolt visa 
att kommunen kommer att få 
64 miljoner i överskott 2010 
och på en annan sida berätta 
att man måste spara 1,5 mil-
joner på fritidsverksamheten 
genom att dra in fritidsledare 
från skolan på dagtid?

Ledningen önskar att 
fritidsledarna ska öka sitt 
kontaktnät och möta fler 
ungdomar. Var finns alla 
ungdomar? Jo, i skolan! Där 
har fritidsledare möjlighet 
att etablera kontakter med 

i princip alla ungdomar, 
och det är precis vad de gör. 
Sedan är det mycket enklare 
att besöka fritidsgården, när 
man har lärt känna fritidsle-
daren på skolan.

Jan Skog tycker att fri-
tidsledarna inte ska göra 
lärarnas jobb. Alltså sitta 
en timma med en ledsen 
ungdom, lägga tid på att 
övertyga skoltrötta ungdo-
mar att återvända till lektio-
nen, finnas där (på samma 
plats varje dag) för många 
ungdomar som behöver 
extra hjälp, stöd och motiva-
tion, de är många. Vidare 
reda ut konflikter mellan 

ungdomarna, och mycket 
annat som inte jag vet, och 
tydligen inte Skog heller.

Har man någon som helst 
aning om hur lärare arbetar 
idag, så vet man att de inte 
har någon som helst tid över, 
för att ta över det arbetet 
som fritidsledarna gör i dag. 

Vi behöver inte färre 
vuxna i skolan. Vi behöver 
fler! Då borde vi åtminstone 
vara rädda om de vi har – 
och som dessutom redan 
känner ungdomarna.

Sofie Tjusling
30 års erfarenhet av

ungdomsarbete
och tonårsmamma

Vi behöver fler vuxna i skolan!

Den nya majoriteten har 
gjort sig hemmastad 
i kommunhuset och 

nu ska saker förändras. Egent-
ligen inget konstigt med det. 
Det första många gör när de 
flyttar in i en ny lägenhet är 
ju att vädra, tapetsera om och 
ifall orken finns byta köksluck-
or. Moderaterna med stödpar-
tier nöjer sig dock inte med 
sådana kosmetiska förändring-
ar. De vill helrenovera. Förnya, 
förändra, förbättra och allt det 
där. Slå ner några väggar, glasa 
in balkongen och kanske rent 
av våga sig på ett stambyte. Allt 
det där är fullt förståeligt. Val-
rörelsen handlade ju om att allt 
är dåligt i Ale. Självklart vill de 
göra saker på sitt sätt. När det 
gäller exempelvis skolan är vi 
överens. Vi måste förbättra oss. 
Vi måste tänka nytt. 

Det Moderaterna och övrig 
majoritet väljer att förbise när 
de tar bort fritidsverksamheten 
under skoltid är att de förra 
lägenhetsinnehavarna inte har 
flyttat ut bara för att de själva 
flyttat in. Man har inte frågat 
de ca 400 högstadieeleverna 
som demonstrerade utanför 
kommunhuset förra veckan om 
hur ungdomarna vill ha det. 
De bara utgår från att allt som 

skett tidigare varit dåligt. Ned-
läggningen av fritidsgårdarnas 
dagverksamhet sker helt utan 
att man lyssnat på vad ungdo-
marna själva vill. Kanske för att 
de inte tycker att deras åsikter 
är viktiga. Kanske för att de 
glömt bort. Kanske för att det 
var lite jobbigt. 

I sin egen verksamhetsplan 
skriver Alliansen att för-
ändringar i fritidsgårdarnas 
öppettider skall genomföras i 
ett nära samarbete med ung-
domsrådet och att ungdomar-
nas delaktighet och inflytande 
ska prioriteras. Så har såklart 
inte skett. Man har ignorerat 
ungdomarna och istället drivit 
igenom sin egen uppfattning 
om hur unga bör tycka och 
tänka. Det handlar inte om att 
kommunen inte har råd. Kom-
munstyrelsen har en budget för 
särskilda satsningar. Där finns 
fortfarande mer än 10 miljoner 
som enligt beslut i kommun-
fullmäktige skall användas där 
behovet är som störst. Vi tror 
att en majoritet av kommunens 
ungdomar är överens med oss 
när vi påstår att det är på skola 
och fritid man ska göra sats-
ningar. 

Att vara politiker är ibland 
lite som att vara förälder. Man 

får bestämma 
en hel del 
och det man 
bestämmer 

påverkar andra. Ibland måste 
man ta beslut som inte är popu-
lära, men man gör det ändå för 
att man tror att det i längden 
är bäst, för medborgarna eller 
för sina barn. Det finns dock 
tillfällen när man helt enkelt 
får ge med sig. När man måste 
svälja stoltheten och lita på att 
någon annan vet bäst. Det här 
är ett sådant. Ungdomarna har 
med all önskvärd tydlighet visat 
att de vill ha kvar sina fritidsle-
dare på skoltid. Inte för att de 
gör skolans jobb och att därför 
skolan ska betala utan för att de 
ökar tryggheten, i men framför 
allt utanför skolan. 

Mikael Berglund, ordfö-
rande i Kommunstyrelsen, det 
är du som är vicevärden här i 
Ale kommun. Meddela ome-
delbart Kultur- och Fritids-
nämnden att den här föränd-
ringen mottas negativt av de 
boende i lägenheten. Meddela 
också att högstadieeleverna får 
behålla sina fritidsledare och 
att Kommunstyrelsen står för 
notan. Sedan kan du gå vidare 
med att försöka förnya, för-
ändra och förbättra sådant som 
kommuninvånarna inte redan 
tycker fungerar bra!

Anna Björklund (MP)
Minna Ljungberg (MP)

Erika Björk (MP)

Lyssna på ungdomarna!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 23 mars 2011 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Information om Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR)

-  Godkännande av årsredovisning 2010 
för Lilla Edets kommun 

-  Revisionsberättelse 2010, beviljande 
av ansvarsfrihet

-  Kostnadsanpassningar avseende 
2011 års ekonomi

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
16 mars 2011.


