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ALAFORS. Den 24 maj 
höll Ale Elförening sin 
föreningsstämma.

Till ny ordförande 
efter Robert Aronsson 
valdes Niclas Emanu-
elsson.

– Bolagets ledord; 
Nära, Tryggt, Enkelt 
överensstämmer helt 
och hållet med mina 
egna värderingar, säger 
Niclas till Alekuriren.

Niclas Emanuelsson är för 
de flesta alebor mest känd i 
rollen som platschef på Brady 
Converting i Nödinge. Efter 
diskussioner med Ale Elför-
enings valberedning och fö-
retagets vd, Stefan Brandt, 
bestämde sig Niclas för att 
anta utmaning som ny ord-

förande i styrelsen.
– De ansåg att min erfaren-

het passade väl in med före-
tagets begrepp och visioner. 
Min branschkunskap är be-
gränsad, men det finns en ge-
digen kompetens i övriga sty-
relsen, förklarar Niclas Ema-
nuelsson som ser fram emot 
sitt nya uppdrag.

– Först och främst hand-
lar det om att vi ska säkerstäl-
la framtiden och tillsammans 
utveckla Ale El. Det finns två 
delar, dels elhandelsbolaget 
som är ett relativt nytt spår 

där vi ser en positiv tillväxt-
takt. Det gäller bara att förfi-
na affärsmodellen ytterligare.

– Sedan har vi elnätet där vi 
har lagkrav att följa och som 
styr verksamheten. Det gäller 
att vi blickar framåt, finner 
en långsiktig lönsamhet och 
fortsätter den positiva trend 
som bolaget befinner sig i.

Vad har du fått för in-
tryck av Ale El?

– Som medlem i Ale El 
sedan 2000 har jag följt före-
taget och dess utveckling lite 
grann på håll. Jag har tagit del 
av lanseringen av handelsbo-
laget och den nya logotypen. 
Den lokala prägeln och före-
tagets närhet till sina kunder 

tilltalar mig. I det avseendet 
har man lyckats väldigt bra.

– Som ett exempel kan 
nämnas resultatet från den 
senaste nöjd-kund-index-un-
dersökningen. Siffran 77 % 
ska jämföras med genomsnit-
tet för branschen som ligger 
på 62 %. Det finns en hel-
hetsbild i organisationen när 

det gäller kundfokus och där 
har man lyckats enormt bra, 
avslutar Niclas Emanuelsson.
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– Niclas Emanuelsson 
svingar klubban
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Emanuelsson är ny 
ordförande i Ale Elförening.

Lanseringen av handelsbolaget och den nya logotypen har slagit väl ut för Ale El.

STYRELSEN
Ordförande: Niclas Emanuelsson.
Vice ordförande: Rolf Alkenhoff.
Ledamöter: Kenneth Olsson, 
Annelie Hedbom (ny), Catharina 
Eliasson, Eje Engstrand, Ingemar 
Othzén, Bengt Johansson, Urban 
Karlsson, Jim Paananen och Chris-
ter Bryngelsson.

TA CHANSEN NU – LÄS HOS OSS PÅ LÄRCENTRUM I LILLA EDET!

Hos oss kan du läsa både grundläggande och gymnasiala kurser. Vi erbjuder 
undervisning i bland annat svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. 
Läs mer om vårt kursutbud på www.lillaedet.se

Webbansökan kan du göra via https://lillaedet.alvis.gotit.se/student
För mer info ring: 0520-65 97 05/65 97 04.

Vi har resurserna om du har viljan, välkommen med din ansökan!

www.lillaedet.se
Göta Älv passerar genom Lilla Edets kommun, från norr till söder. Det ger oss en vacker 
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Vad ska du
göra till hösten?
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