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Välkommen! Hälsningar Lottis

Vill du ta om bilden från 
förskolan/skolan eller 
kanske fota en syskon-
bild istället?
Ring och boka en tid så 
hjälper jag dig direkt.

barn
fotografering
ta chansen nu!

Mitt tidigare uttalan-
de om SD hand-
lade om att ni inte 

hade röstat emot den borger-
liga gruppen en enda gång. 
Rena fakta. Två gånger har 
ni lierat er med enbart Alede-
mokraterna, en gång lagt ner 
era röster och resten av gång-
erna röstat med den samlade 
AD-alliansen. Nu gör ni plöts-
ligt en kovändning och röstar 
på de förslag Socialdemokra-
terna presenterade. Det fram-
står som tämligen glasklart att 
ni inte gör det för att ni ställer 
upp på den politik vi vill föra 
utan för att försöka förstöra så 
mycket ni kan. Det visar också 
er gruppledares uttalande: 
”Så går det när vi inte får vara 
med”. Inte många tecken på 
politisk övertygelse där. 

Måndagens fullmäktigemö-
te visar tydligare än någonsin 
att partiets enda övertygelse 
är ert motstånd mot integra-
tion och en human flykting-
politik. SD avslog med stöd av 
AD-Alliansen att öronmärka 
tillräckliga resurser till arbetet 
för mångfald och integration. 
Så långt är väl ingen överras-
kad. Sedan ställdes SDs för-
slag om 0,3 % i borgensavgift 

för Alebyggen mot S-V-MPs 
förslag om 0,25%, vi röstade 
då självklart på vårt eget för-
slag som då kvarstod och ställ-
des mot AD-Alliansens för-
slag om 0,5% i borgensav-
gift. SD väljer då att inte rösta 
på det förslag som ligger när-
mast det de själva hävdar att 
de vill med följden att AD-al-
liansens förslag vinner istället 
för det vi socialdemokrater fö-
respråkade. En så låg borgens-
avgift som möjligt för att inte 
hyresgästerna skulle drabbas 
av ökade kostnader. 

Det jag har förstått att ni 
vill ha är större inflytande i 
nämnderna än era röster ger 
er. Jag ser ingen anledning att 
ge er det. Ni vill att vi ska säga 
nej till att ta emot skyddsbe-
hövande som av olika skäl flyr 
för sina liv. Jag kommer aldrig 
stödja sådana förslag. Det är 
tydligt att varken socialdemo-
kraterna eller några andra se-
riösa partier ställer upp på era 
idéer.  

Jag och Socialdemokrater-
na kommer att fortsä tta pre-
sentera den politik vi vill föra 
och arbeta för att skapa bästa 
möjliga resultat för Aleborna.

Paula Örn (S)

Svar till Robert Jansson SD:

Plötslig kovändning! ALAFORS. Sverige har 
delats in i fyra elområ-
den.

Syftet är att för-
bättra balansen mellan 
produktion och förbruk-
ning och minska elö-
verföringen i de trånga 
sektorerna i landet.

– För oss som bor 
i område 3 kommer 
priset att vara unge-
fär som tidigare. Det 
kommer inte att bli 
någon jättestor skill-
nad, siar Stefan Brandt, 
vd på Ale El.

Den 1 november delade 
Svenska Kraftnät in den 
svenska elmarknaden i fyra 
elområden, som ibland också 
kallas för prisområden. Upp-
delningen gör det tydligt var 
i Sverige det finns behov av 
att bygga ut stamnätet för 
el. Den ger också en tydlig 
indikation på var i landet det 
finns behov att öka elpro-
duktionen för att bättre mot-
svara förbrukningen i just det 
området och därmed minska 
behovet av att transportera 
elen långa sträckor.

Priserna i varje elområde 
sätts utifrån marknadsreg-

lerna, produktion och för-
brukning anpassas till varan-
dra inom varje område och 
den kapacitet som finns att 
överföra el till andra områ-
den. Som konsument ska du 
fortsatt kunna handla el från 
vilket elhandelsföretag du vill 
i Sverige, men elpriserna kan 
periodvis variera, beroende 
på var i Sverige du förbrukar 
din el. Generellt sett så blir 
elen billigare i norr, eftersom 
det här finns ett överskott på 
el, och dyrare i söder som har 
underskott.

– Gränserna mellan elom-
rådena går där det finns 
begränsningar i överfö-
ringen av stamnätet för el, 
de så kallade ”flaskhalsarna” 
i Sverige. I norra delen finns 
ett överskott av elproduktion 
jämfört med efterfrågan på 
el. I södra Sverige råder det 
motsatta förhållandet, säger 
Malin Flysjö på Ale El.

– Område 4, alltså längst 
söderut i landet, står för 20 
procent av konsumtionen 
och 7 procent av produktio-
nen, förklarar Flysjö.

Oavsett vilket elområde 
man bor i, är det rörligt 
eller fast elpris som är att 
föredra i nuläget?

– Det rörliga priset är 
för tillfället väldigt lågt om 
vi jämför med hur det var 
förra året. Anledningen till 
det är att vattenmagasinen är 
välfyllda och vi har en mild 
väderlek. Vid samma period 
i fjol så var det torrt och kallt, 
säger Stefan Brandt.

– Samtidigt vill jag flagga 
för att det rörliga priset kan 
sticka iväg uppåt. Uppstår 
det problem för kärnkraft-
verken, så kan det vissa tider 
på dygnet bli rejält höga 
elpriser, tillägger Brandt.

Hur är tillströmningen 
av nya elhandelskunder för 
er?

– Det har gått över förvän-
tan och vi jobbar nu internt 
med att upprätthålla en hög 
servicegrad för våra kunder. 
Det är stort tryck på vår 
organisation just nu, säger 
Malin Flysjö.

Beskriv er framgångs-
faktor?

– Det är vår tydlighet i 
kommunikationen gente-
mot kunderna när det gäller 
elpris, elcertifikat och fast 
avgift. Som konsument 
måste man se upp för locker-
bjudanden, höga tillsvidare-
priser och dolda säljmargina-
ler på priset för elcertifikat. 
Det är inte samma hos alla 
bolag.

– Vi upplevde att det fanns 
en ledig position på markna-
den som det ärliga elbolaget. 

Den platsen bestämde vi oss 
för att ta. Vi hoppas att kun-
derna uppskattar det, avslu-
tar Stefan Brandt.

Sverige indelat i fyra elområden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sverige har från och med 
den 1 november delats in i 
fyra olika elområden. Ale 
tillhör område 3 där priset 
kommer att bli ungefär som 
tidigare.

VI JOBBAR MEST I LANDET MED 
FÖREBYGGANDE TANDVÅRD.

ANVÄND DEN HÄR KODEN, OM DU VILL 
TRÄFFA DIN TANDLÄKARE SÅ LITE SOM 
MÖJLIGT: 2 2 2 2
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