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ALAFORS. I tisdags 
kväll höll Ale El sin 
första kundträff någon-
sin.

Responsen blev 
bättre än vad företags-
ledningen vågat hoppas 
på.

Närmare 50 personer, 
både företagare och 
privatpersoner, kom till 
kontoret på Lunnavä-
gen.

Efter att ha utvidgat sin 
verksamhet, från att ha varit 
ett renodlat nätföretag till 
att numera även syssla med 
elhandel, ville Ale El ta till-
fället i akt och bjuda in till en 
informationsträff. Det visade 
sig bli en lyckoträff!

– Mina erfarenheter från 
tidigare kundevent säger att 
man ska vara nöjd om det 
kommer runt 20 kunder. Vi 
har också hört liknande erfa-
renheter från andra bolag i 
branschen. Därför är vi oer-
hört glada att vi kunde räkna 
in 47 deltagare, säger mark-

nadschef Malin Flysjö.
I köket stod kaffe och 

smörgås uppdukat som besö-
karna kunde avnjuta under 
tiden som Stefan Brandt, vd 
på Ale El, hälsade välkom-
men och presenterade kväl-
lens program.

– Vi vill berätta om hur 
elmarknaden fungerar och 
inte fungerar. Branschen får i 
olika sammanhang rättmätig 
kritik som jag ser det. Tyvärr 
finns det aktörer på markna-
den som sysslar med locker-
bjudande och på så sätt lurar 
konsumenterna. Det råder 
lite av vilda västern, förkla-
rade Brandt och inflikade:

– Vi på Ale El vill göra 
det enkelt och vara seriösa 
så att våra kunder kan känna 
sig trygga. Vi tyckte oss se 
att det fanns en ledig posi-
tion på marknaden som det 
ärliga elhandelsbolaget. Den 
bestämde vi oss för att knipa.

Jan Mohr berättade bland 
annat om hur den nya infra-
strukturen påverkar elnätsut-
byggnaden i kommunen och 

hur flytten av transformator-
stationen i Älvängen gått till.

Malin Flysjö avrundade 
med att berätta om de fak-
torer som påverkar elpriset, 
vad kunderna bör tänka på 
då de tecknar elavtal och så 
vidare.

– Priset på elcertifikat är 
ett vanligt ställe att smyga in 
dold säljmarginal i och det 
bör man se upp med, säger 
Flysjö och låter meddela att 
nästa kundträff är planerad 
att hållas till våren.

JONAS ANDERSSON

Stefan Brandt, vd Ale El.

Närmare 50 personer kom till informationsträffen hos Ale El i tisdags kväll.

Älvängenkortet
Betala med bankkort när du handlar

Vinnare Etapp 1 
Carina-Wall Sjöblom 
500:- valfri fond i Swedbank

Handla med bankkort fem gånger i Älvängen
så får du en teater- eller biobiljett.
Du har dessutom chans till fler fina priser!
Fråga efter Älvängenkortet i din butik.

Välbesökt informationsträff hos Ale El
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Utgångspris: 3 175 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 125 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 809 kvm
Byggt: 2003
Adress: Snickarvägen 1
Visas sön 4/12 12.00-13.00
och mån 5/12 18.00-18.30
Sms:a: FB 5410-3034 till 72456 för
beskrivning

Fin och påkostad etegevilla från
2003 på hörntomt med garage.
Två fina helkaklade badrum,
vardagsrum med ryggåstak och
utgång till uterummet. Kök med
gasspis och Aluminium maskiner.
Mycket centralt läge i Älvängen
med närhet till allt.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3034.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 675 000:-
Boarea: 56,5 kvm
Avgift: 2.747:-/mån inkl värme, VA
Adress: Björkvägen 7 B, 1 tr
Visas tor 1/12 17.30-18.15
och sön 4/12 13.30-14.15
Sms:a: FB 5410-3148 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till trivsamma Alafors
och Björkvägen 7 B! En fräsch
lägenhet med balkong/uteplats
som ligger på markplan. Mycket
trevligt populärt område och bra
förening. Nära till skolor och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3148.

2:A ALAFORS

Utgångspris: 2 495 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 3 403 kvm Naturtomt
Byggt: 2003
Adress: Ölanda 120
Visas sön 4/12 14.30-15.30
Sms:a: FB 5410-3156 till 72456 för
beskrivning

Med lugnt och naturskönt läge
finner du den här fina 1 1/2
plansvillan. Byggt i äldre stil med
charm. Vackert utsiktsläge i
väster med sol hela dagen.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3156.

ÖLANDA - ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 795 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 154 kvm
Tomt: 1 372 kvm Plan
Byggt: 2011, Nyprouktion
Adress: Norregårdsvägen 19
Visas sön 4/12 11.30-12.15
Sms:a: FB 5410-2055 till 72456 för
beskrivning

Här kan vi erbjuda en modernt
hus med spännande fasad
välplanerad, tvåplansvilla som
sticker ut. Ljusa fina färger, härligt
kök och stort vardagsrum, öppen
planlösning, högt i tak, hög klass
på material val. Utsikt och centralt
läge. En pärla i toppskick med
hög standard. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2055.

LÖDÖSE


