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ALAFORS. Det firades 
med öppet hus hos Ale 
El i torsdags.

Då gick nämligen 
startskottet för företa-
gets nya elhandelsverk-
samhet.

– Vi hade en stril 
ström av besökare som 
kom för att teckna 
avtal, berättar Malin 
Flysjö, marknadsansva-
rig för elhandelsverk-
samheten.

Ballongerna vid entrén vitt-
nade om jippot på Ale Elför-
enings kontor på Lunnavä-
gen i Alafors. Dörren stod 
på vid gavel och kaffebordet 
stod uppdukat för de besö-
kare som önskade sig en fika.

– En speciell dag, helt 
klart. Efter noggranna och 
långa förberedelser går vi 
nu in i en helt ny fas då vi 
kan erbjuda både elnät och 
elhandel för våra kunder, 
säger vd Stefan Brandt.

Avtalsförslag
Premiärdagen till ära var 
kundservice bemannad med 
extrapersonal för att möta 
upp kundernas frågor och 
funderingar. Malin Flysjö 
tog personligen emot de 
besökare som ville förhöra 
sig om priser och gällande 
avtalsförslag.

– Intresset är stort och det 
tycker vi naturligtvis är jät-
teroligt. Vi är måna om att 
motsvara de förväntningar 
som kunderna har på oss.

Tog tillfället i akt
Lars-Inge Andersson från 
Alafors var en av de alebor 
som tog tillfället i akt att ta en 
pratstund med Malin Flysjö. 
Innan han lämnade lokalen 
hade ett avtal undertecknats.

– Det känns bra med en 
lokal aktör. För mig var det 
självklart att byta bolag när 
jag fick höra att Ale El skulle 
börja med elhandel. Det är 
smidigt att få allt på en fak-
tura och skulle det vara något 
som strular är det bara att 
titta in på kontoret i Alafors, 
säger Lars-Inge.

I lördags fortsatte Ale El 
sitt firande med en kundak-
tivitet utanför Ica Supermar-
ket i Älvängen. En likvärdig 
aktivitet sker också på Ale 
Torg nu på fredag.

- Det känns fantastiskt bra 
och vi kan sannerligen inte 
klaga på alebornas respons, 
avslutar Malin Flysjö.
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En bred majoritet av 
Kommunfullmäk-
tiges ledamöter 

röstade förra veckan ja till 
en motion från Miljöpar-
tiet om att utveckla arbe-
tet mot främlingsfientlig-
het och för mångfald och 
integration. Motionen 
innebär att ett kommunö-
vergripande projekt för 
mångfald, ökad integra-
tion och mot främlings-
fientlighet startas och at t 
projektet tilldelas tillräck-
liga resurser för att kunna 
drivas och utvecklas. 

Det känns hoppingi-
vande att samtliga partier 
i Alliansen och de Röd-
gröna delar vår vision 
om ett Ale där alla är 
välkomna och det bådar 
gott inför framtiden att vi 
kan komma överens över 
blockgränserna. Det är 
nödvändigt för att klara 
de stora utmaningar som 
kommunen står inför när 
det gäller bland annat 
klimat, mångfald och 
att förbättra resultaten i 
skolan. Endast Aledemo-
kraterna och Sverigede-
mokraterna röstade nej 
till motionen.

Minna Ljungberg (Mp)
Peter Rosengren (Mp)

Ja till arbete 
mot främlings-
fientlighet

Stril ström av premiärbesökare
– Lyckad invigningsdag för Ale El

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Inge Andersson från Alafors kom till öppet hus-firandet hos Ale El i torsdags och teck-
nade samtidigt det elavtal som Malin Flysjö presenterade. 
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