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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Spara 

3.000:-
Just nu!

Spara 

2.000:-
Just nu!

Jøtul F 263 
Nu 16.900:-
rek. ord. pris 19.900:-

Jøtul F 373 
Nu 18.900:-
rek. ord. pris 20.900:-

INVIGNING 
AV VÅR NYA 

BUTIK
LÖRDAG 12/11 

KL 10-14

Välj bland 6 Svanenmärkta 
Contura kaminer och spara 
upp till 4000:-.
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Alla kaminmodeller 
hittar Du på 
www.contura.se

Njut av 
värmen 
året om

CONTURA 520T
Ord. pris 22.700:-

JUST NU 
19.900:-

STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

MÄNGDER 

AV INVIGNINGS-

ERBJUDANDEN

I BUTIKEN!

Jötul 263 med täljsten 
inkl 4 meter skorsten  
Ord pris 36.800:- 

Spiskassetter

nu 1.200:-
rabatt

nu 31.500:-

ÄLVÄNGEN. 20/10 kV 
transformatorstation i 
Älvängen håller på att 
flyttas.

Om några veckor ska 
den nya anläggningen 
vara klar att tas i bruk.

– Målsättningen är 
att komma igång den 
förste december, säger 
Jan Mohr, projektledare 
på Ale El.

Att den nuvarande trans-
formatorstationen, i närhe-
ten av Netto, var tvungen att 
flyttas har Ale El känt till en 
längre tid. Det är infrastruk-
tursutbyggnaden som kräver 
en ny lokalväg i Älvängen 
och därför flyttas anlägg-
ningen till andra sidan E45, 
granne med kommunens re-
ningsverk.

– En transformatorstation 
håller inte i all evighet och 
tids nog hade vi ändå behövt 
en ny anläggning. Placering-
en har heller inte varit opti-
mal, mitt i ett samhälle, säger 
Jan Mohr.

En ny 20/10 kV transfor-
matorstation innebär en in-
vestering på elva miljoner 
kronor.

– Vi har fått täckningsbi-
drag från Ale kommun för 
en del av investeringen, säger 
Mohr.

Om tre veckor flyttas 

transformator nummer två. 
Det är 31 ton som ska trans-
porteras till sin nya destina-
tion.

– Den första transforma-
torn som vi flyttade vägde 28 
ton och det gick hur bra som 
helst. Alla inblandade parter 
i projektet har gjort ett ka-
nonjobb, inte minst Oden 
som utför sitt arbete just i det 
område där vi genomför flyt-

ten, säger Mohr.
Vad är riskerna med att 

flytta en transformatorsta-
tion av den här storleken?

– Vi är inne i ett kritiskt 
skede just nu när vi har flyt-
tat en av transformatorer-
na. Driftmässigt innebär det 
en liten osäkerhet. Vi har 
två transformatorer för att 
snabbt kunna koppla om i fall 
något skulle hända. Nu finns 

inte den möjligheten. För-
hoppningsvis ska vi klara oss 
utan störningar till dess att 
den nya anläggningen är klar 
att tas i drift, säger Jan Mohr.

Totalt är det 2653 elkun-
der som matas från transfor-
matorstationen i Älvängen.

Ställverk i vägen för vägen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den förste december ska Ale Els nya transformatorstation i Älvängen vara klart att tas i 
drift.

– Ale El bygger ny anläggning i Älvängen
Vid oktobermötet fick Aktiva 
Seniorer veta mer om hur pla-
ceringen i syskonskaran på-
verkar våra liv. Psykoterapeut 
Lennart Björklund var på 
besök och försökte bringa lite 
klarhet i detta. Med mycket 
humor beskrev han handlings-
mönster beroende på vår pla-
cering barnaskaran. Det gäller 
inte bara hur man blir som 
person utan också val av part-
ner, arbete och hur man fung-
erar i arbetslivet. Många igen-
kännande skratt hördes. Att 
Maud Olofsson är en typisk 
duktig storasyster fick vi veta.

Om man känt till en del av 
allt vi fick höra denna dag när 
de egna barnen var små hade 
man kanske handlat annor-
lunda. Lennart förklarade då, 
att man i det givna ögonblick-
et gör det man finner bäst. Det 
var en skön tröst för alla dåliga 
samveten.

En förmiddag fylld med 

hjärtliga skratt, trots sitt allvar-
liga innehåll, var snabbt tillän-
da. Många var de, som önska-
de Lennart åter, för att få veta 
mer om varför man blivit den 
man är.

Dagens insamling gick till 
hjärtsjuka barn på Drottning 
Silvias barnsjukhus och in-
bringade 3570 kronor. Sture 
bad oss förtäta parkeringen 
så att fler kan få plats med bi-
larna. Vi får inte stå på Kvarn-
stallets parkering. Anmälan till 
höstfesten görs till Laila senast 
den 11 november. Sonja med-
delade, att plats för fler bridge-
intresserade finns. Bengt B vill 
ha in förslag till vårens aktivi-
teter innan den 15 november. 
Bengt M berättade om kom-
mande besök på Stena Scandi-
navica och i Göteborgs hamn. 
Ingela meddelade att besöket i 
Moskén dubblerats. 

Inga Isaksson

Äldst yngst eller mittemellan


