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Ale gymnasium ligger i Nödinge.  Vi har en tydlig pedagogisk inrikt-

ning där entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm och dina 

mål är nyckeln. Vi erbjuder en studiemotiverad miljö, med moderna 

IT-integrerade lokaler och en egen bärbar dator som studie-verktyg.  

95% av våra  elever uppger att de trivs bra hos oss och 93% är nöjda 

med sin utbildning!

Välkommen på öppet hus!

Lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

– Inget som kan härledas 
till vädret. Vi drabbades 
dock av ett kabelfel på 
vår 20-kilovoltsledning 
som innebar att det blev 
strömlöst i Surte och Bohus 
natten mellan tisdag och 
onsdag. Avbrottet varade 
emellertid endast en knapp 
halvtimma då vi kunde 
reservmata via andra led-
ningar. Annars har vare sig 
kylan eller snön genererat 
några problem för oss. I 
några fall har vi fått hjälpa 
kunder som fått för hög 
belastning och som därför 
blivit tvungna att höja sina 
huvudsäkringar.

Skulle ytterligare snö-
fall kunna få några konse-
kvenser?

– Det finns naturligtvis 

inga garantier, men vi kan 
inte se att mer snö skulle ge 
större störningsrisk.

Kan ni förebygga elav-
brott?

– Det gör vi dagligen 
genom att hela tiden se 
till så att nätet är intakt. 
Vi röjer ledningsgator och 
kontrollerar så att ställ-
verksanläggningarna är i 
bra skick. 

Hur kan man göra för 
att spara el?

– Ett råd är att man 
stänger av så kallade stand 
by-produkter som exem-
pelvis datorn, tv:n och så 
vidare. Att använda timer 
till belysningen är kanske 
också något att tänka på.

Vad säger du till de 
kunder som upplever 

belastningsproblem?
– När kylan är som 

värst kanske man inte ska 
ha igång både tvätt- och 
diskmaskin samtidigt. Det 
gäller att tänka lite grann i 
de banorna.

Har ni fått några reak-
tioner på era planer att bli 
ett elhandelsbolag?

– Ja, det har vi verkligen 
fått. Det är många som har 
hört av sig och tycker att 
det är positivt. Nästa steg i 
processen blir att fatta ett 
definitivt beslut i styrelsen. 
Det kommer att ske den 
här veckan. Efter det kan 
jag lämna mer information 
i ärendet.

JONAS ANDERSSON

…Stefan Brandt, vd på Ale Elförening.

Har den stränga kylan under jul- och 
nyårshelgen inneburit några problem?

Hallå där...
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Vi hälsar vår nya hudterapeut
Emma Johansson
välkommen

www.klippstudion.se

När du bokar 1 timmes

ansiktsbehandling får du

färgning av bryn

och omformning

värde 200kr

på köpet
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