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Medlemmar i Centerpartiet och 
Centerkvinnorna kallas till 

Årsmöte
med Centerpartiet Ale

Tisdag 21 februari kl. 19.00 
i Starrkärrs bygdegård

Årsmötesförhandlingarna  
beräknas starta ca 20.15

Varmt välkomna!
Styrelsen

Afrikanska utmaningar 
och Europas ansvar
Pär Granstedt, författare, fd riksdagsledamot 
och en av grundarna till AWEPA talar om sin bok 
”Den trebenta pallen” och vad som krävs för ett väl 
fungerande afrikanskt samhälle.

Tisdag 21 februari kl. 19.00 
i Starrkärrs bygdegård
Fri entrè! 

Välkomna!

Farlig mat?
Hur ska vi äta och leva för att må bra?

Barnläkare och Centerpartiets 1 v. 
partiordförande Anders W Jonsson 
pratar om mat och hälsa
Gårdsbutiken Skiltorps kvarn 
serverar lokalproducerad mat!

Måndag 20 februari kl 18.30-19.30 
i Alegården
Alla intresserade hälsas välkomna. Centerpartiets 
årsmöte börjar kl. 20.00 för medlemmar!

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
företag har sett dagens 
ljus i Älvängen.

Ulla Krafft på Fot-
älvan erbjuder medi-
cinsk fotvård.

– Här fanns ingen fot-
terapeut och dessutom 
är jag hemmahörande 
på orten. Det kändes 
därför naturligt att 
satsa i Älvängen, säger 
Ulla vars verksamhet 
varit igång sedan den 1 
februari.

Granne med lokaltidningen 
på Göteborgsvägen har 
Ulla Krafft öppnat sin mot-
tagning. Tidigare har Ulla 
jobbat inom hemtjänsten. 
Det var i den yrkesrollen som 
intresset för fotvård föddes.

– Vi gick och gick och 
gick hela dagarna. Fötterna 
kan ibland uppfattas som ett 
kroppsligt bihang, men det 
är enormt viktigt att vi vårdar 
dem för att förebygga pro-
blem. Hur det än är så använ-
der vi fötterna varje dag, 
säger Ulla och fortsätter:

– Vi är ofta noga med 
att se bra ut i håret och vi 
fixar gärna naglarna, men vi 
glömmer att ta hand om våra 
fötter.

Ulla avslutade nyligen sin 
utbildning på KY (Kvalifice-
rad Yrkeshögskola) där teori 
varvades med praktik. Det är 
en gedigen utbildning på ett 
och ett halvt år.

– Jag kände att det var 
dags att starta på ny kula och 
göra något annat. Fötter är 
spännande och att dessutom 
få kombinera det med eget 
företagande känns kanon, 
säger Ulla.

Ulla Krafft är ansluten till 
Sveriges Medicinska Fotte-
rapeuter och erbjuder kun-
derna alltifrån nagelvård till 

avlägsning av förhårdnader, 
liktornar, hälsprickor och 
nageltrång.

– Jag ser mitt arbete som 
ett medicinskt hantverk. Den 
medicinska kunskapen finns 
alltid med i mitt tänk då jag 
gör mina behandlingar. Jag 
har både hel- och delbe-
handlingar. Kundanpassning 
är jätteviktigt.

Målgruppen är framförallt 
äldre människor som behö-
ver hjälp med sina fötter, 
men också diabetiker och 
personer med hjärt- och 
kärlsjukdomar som behöver 
kontinuerlig fotvård.

– Givetvis är alla välkomna 
till Fotälvan. Jag uppfyller de 
kriterier som krävs för att få 

ta emot kunder med remiss. 
Nästa upphandling sker till 
våren, säger Ulla och tilläg-
ger:

– Smärta i exempelvis 
nacke och rygg beror ibland 
på felbelastning av våra fötter 
då vi går. Fotterapeuter 
har kunskap även inom det 
området

Förutom behandlingar 
tillhandahåller Fotälvan 
diverse fotvårdsprodukter.

– Utbudet kommer att 
styras av kundernas önske-
mål, avslutar Ulla Krafft.

Fotälvan har öppnat i Älvängen

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulla Krafft är medicinsk fotterapeut som den 1 februari öpp-
nade Fotälvan i Älvängen.

– GP använde sig av en 
kommersiell källa och 
tyvärr hade den källan inte 
med Sveriges alla elhan-
delsboalg. Vi saknades 
alltså i ursprungsmate-
rialet, men vi har påtalat 
detta.

Det finns en uppsjö 
av elprissajter, vilken är 
den mest tillförlitliga?

– Den säkraste källan 
som jag ser det är www.
elpriskollen.se. Elpriskol-
len är energimyndighetens 
egen sammanställning av 
elpriser i Sverige och dit är 
alla elhandelbolag skyldiga 
att rapportera sina priser. 
Det poppar upp mängder 
med jämförelsesajter hela 
tiden och inte alltför sällan 
toppas de av lockerbjudan-
den. Vissa elhandelsbolag 
erbjuder till exempel prova 
på-erbjudanden som du 
måste säga upp samma dag 
som du tecknar för att inte 
sedan få ett pris som är 
sämre än vad många andra 
elhandelsbolag erbjuder. 

Hur påverkar den 
långvariga kylan elpri-
set?

– De fasta elpriserna 
steg med några ören per 
kilowattimme under slutet 
av januari och det rörliga 
elpriset blev cirka fem öre 
dyrare per kilowattimme 
under januari månad 
jämför med december. 
Det var olyckligt att den 
Svenska kärnkraften bör-
jade krångla lagom till 
kylan kom, men vi har som 
tur är haft en nederbörds-
rik höst i Norden så vi har 
haft gott om vattenkraft 
att tillgå istället. Nu ser 
det ut att bli mildare väder 

igen och vi är redan inne 
i februari så förhopp-
ningsvis slipper vi se förra 
vinterns skenande elpriser 
i repris.

Är det klokt att binda 
sitt elpris nu?

– Om man har ett 
dyrt tillsvidarepris så är 
det alltid klokt att istäl-
let teckna någon form av 
elavtal. Generellt sätt så 
bör man dock undvika 
att teckna fast elpris när 
elmarknaden är ”orolig”. 
Vi har de senaste veckorna 
haft betydligt kallare tem-
peraturer än normalt sam-
tidigt som fyra av Sveriges 
tio kärnkraftsreaktorer 
varit nedstängda. Det är 
således ingen optimal situ-
ation att teckna fast elpris 
just nu, men läget kan 
faktiskt bli ännu sämre om 
vi samtidigt får ett under-
skott i vattenmagasinen 
på grund av långvarig kyla 
eller ytterligare störningar 
i den Svenska kärnkraften. 
Summa summarum så bör 
man alltså fundera över sin 
egen situation. Hur högt 
elpris klarar min budget? 
Vill man inte råka ut för 
ett elpris högre än 50 öre 
per kilowattimme, ja då 
bör man teckna fast elpris 
nu. Kan man däremot 
tåla att elpriset hamnar på 
en högre nivå under en 
begränsad period, ja då är 
rörligt elpris att rekom-
mendera men då bör man 
också vara uppmärksam 
på priset för elcertifikat. 
Elcertifikaten kan variera 
stort mellan de olika elbo-
lagen.

Har du något ener-
gispartips att dela med 

dig av?
– Den billigaste kilo-

wattimmen är den som 
aldrig förbrukas. Tänk på 
att stänga av alla standby-
funktioner som lätt står 
och drar ström helt i 
onödan och har du eldat 
i kaminen, glöm inte att 
stänga spjället efteråt för 
att undvika att den varma 
luften sugs ut. Hemma har 
vi direktverkande el och 
för några år sedan investe-
rade vi i en luft-luft värme-
pump. Den gjorde skillnad 
både på elräkningen och 
inomhusklimatet hos oss 
och är något jag verkligen 
kan rekommendera.

Ni har haft problem 
med dörrförsäljare 
som har utgett sig för 
att komma från Ale El. 
Berätta!

– Ja, det har tyvärr varit 
en del oseriösa dörrförsäl-
jare i farten. Några säger 
att de kommer ifrån Ale El 
och andra har sagt att de 
samarbetar med oss, men 
det är inte sant. Vi har inga 
samarbeten med några 
dörrförsäljare. Om man 
vill teckna elavtal med oss 
är det enklast att ringa till 
vår kundtjänst, besöka vår 
hemsida eller komma in 
till oss på en kopp kaffe. 
Om man har tecknat avtal 
med en dörrförsäljare och 
inte känner sig nöjd efteråt 
är det bra att känna till att 
man alltid har 14 dagars 
ångerrätt enligt Distans- 
och hemförsäljningslagen.

...Malin Flysjö, marknadschef på Ale El.

Varför fanns ni inte med i 
Göteborgs-Postens stora el-
prisundersökning i förra veckan?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tipsa Alekuriren! - Leva som man lär
Nu behöver vi Din hjälp med att hitta personer till vår artikelserie som 
startar inom kort.  Känner du till någon som lever som den lär?
Det kan till exempel handla om:

• en miljömedveten livsstil • speciella kost- eller träningsvanor

• ett annorlunda boende • relationer • brinnande intressen och engagemang

• någon som hjälper andra och är en bra förebild • att ha en stark tro på något speciellt

Det är bara Du som sätter gränserna för vad som ryms inom ramen för att leva som man lär.

Tipsa Johanna!      johanna@alekuriren.se • 0303-33 37 30 • 0707-71 29 45


