
ALAFORS. Frågorna 
duggade tätt och tiden 
rusade iväg.

Intresset för tisdags-
kvällens kundträff hos 
Ale El var stort.

Ett 70-tal personer 
kom för att ta del av 
den information som 
presenterades kring 
elnätet och elhandels-
bolaget.

Det var övervägande del pri-
vatpersoner, men även ett 
antal företagare, som syntes 
i vimlet av besökare på den 
kundträff som Ale El höll på 
kontoret i Alafors.

– Vi är naturligtvis väldigt 
glada över responsen på vår 
inbjudan. Vi tycker att detta 
är ett bra forum där vi kan 
informera om elnätet och 
elmarknaden samtidigt som 
besökarna ges chansen att 
ställa frågor, säger vd Stefan 
Brandt som i sitt välkomst-
anförande berättade att det 
var två år sedan som han bör-
jade sin anställning på Ale El.

Planeringschef Jan Mohr 
tog vid för att beskriva Ale 
Els distributionsområde och 
vad infrastruktursprojektet 
BanaVäg i Väst har inneburit 
för företaget.

– Det är ett av Sveriges 
största infrastruktursprojekt 
som har präglat vårt arbete 
under fem års tid. Vi har fått 

beröm av entreprenörerna 
hur vi har hanterat åtagandet 
och det känns kul.

Ale El förfogar över 105 
mils ledningsnät i området 
och därtill 395 nätstationer. 
På frågan om all luftledning 
grävs ner med automatik 
blev svaret nej.

Inte utan orsak
– Ledningar grävs ner i 
marken när exploatering sker 
i området eller när ledningen 
är uttjänad. En luftburen 
ledning grävs inte ner utan 
orsak, betonade Jan Mohr.

Att Ale är en expansiv 
kommun framgår om inte 
annat av Ale Els statistik över 
antalet anslutningsärende.

– Vi ligger någonstans 
mellan 250-300 anslutningar 
i vårt område och mer är på 
gång. Jag tänker bland annat 
på byggnationen i Krono-
gården, Älvängen, Green 
Village i Surte, ny handels-
plats i Älvängen och ny skola 
i Nödinge.

Jan Mohr avrundade med 
att upplysa om den jourverk-
samhet som Ale El erbjuder 
under kvällar och helger. Det 
finns alltid tre man beredda 
att rycka ut om något skulle 
hända.

– Ni vill ha spänning i 
nätet alla dagar, varje sekund 
året om. Vi gör vad vi kan för 
att svara upp mot det kravet.

Malin Flysjö hade nöjet 
att berätta om den positiva 
utveckling som elhandelsbo-
laget upplevt sedan starten 
för drygt ett år sedan.

– Utvecklingen har varit 
fantastisk och vi har även fått 
kunder som bor utanför Ale 
kommun.

Flysjö gav också lugnande 
besked till församlingen gäl-
lande elpriset den närmaste 
tiden.

Välfyllda magasin
– För närvarande är det 
inget som talar för kraftigt 
stigande elpriser. Vattenma-
gasinen är välfyllda och kärn-
kraften går på 82 procent av 
sin maximala effekt.

Det blev en del frågor 
om skillnaden mellan olika 
avtalsformer och då passade 
Malin Flysjö på att informera 
om vad Ale El har att erbjuda 
sina kunder.

– Vi gör ingen skillnad på 
de så kallade tillsvidareavta-
len som de konsumenter får 
som inte aktivt väljer elavtal 
och vårt rörliga elpris. De 
hamnar istället på rörligt 
pris. Det finns många elbolag 
som tar ut ett oskäligt högt 
pris på sina tillsvidareavtal, 
sade Flysjö.

En ny lag, som trädde i 
kraft den 1 oktober, möjlig-
gör för aktiva elkonsumenter 
att ingå avtal som innebär att 
elförbrukningen mäts timvis.

– Med timmätning har ni 
möjlighet att följa er elför-
brukning per timme och om 
ni väljer rörligt timpris kan 
ni även minska era elkost-
nader genom att styra elför-
brukningen till de timmar 
då elpriset är lägre. Vill ni ha 
den avtalsformen är ni hjärt-
ligt välkomna att höra av er 
till oss, poängterade Flysjö.

Stefan Brandt summerade 
kvällen och passade även på 
att presentera resultatet från 
den senaste NKI-undersök-
ningen (Nöjd kundindex).

– Vi hamnade på 79 pro-
cent vilket är en väldigt hög 
siffra för elbranschen. Vi är 
stolta över resultatet och ska 
jobba hårt för att bibehålla 
nivån.
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Vad händer i dricksvattenstudien 
Ale H2O?
I januari startade Livsmedelsverket i samarbete med Ale kommun och Chalmers 

Tekniska Högskola studien Ale H
2
O. I studien undersöks dricksvattenkvalitet i 

relation till konsumtion, hälsa och vad folk tycker och tänker om sitt dricksvatten.

En del av befolkningen i Ale har sedan början av året varit med i en panel som 

regelbundet besvarar frågor om konsumtion och hälsa via SMS.

Cirka 3.300 personer är aktiva i studien och svarar på SMS-frågorna. Svarsfrekvensen är 

mycket hög, 80-90%, vilket är mycket bra.

Under oktober/november blir det nya telefonintervjuer och en fördjupad studie av 

dricksvattenkonsumtion som riktar sig både till dem som varit med i studien och till ett 

urval personer i resten av landet.

Gå in på Livsmedelsverkets sida på Facebook för att kontinuerligt få nyheter om vad 

som händer i studien eller för att ställa frågor: 

www.facebook.com/AleH2O

Har du fyllt 80?
Är du 80 år eller äldre? Har du inte insatser från äldreomsorgen i  

Ale kommun? Välkommen till seniorträff den 22 oktober!

Information om Ale kommuns tjänster och aktiviteter med: Ellinor Seth, 

verksamhetschef hälsa och sjukvård, Katarina Forslund, biståndsenheten,

Ann-Marie Thunberg,  anhörigkonsultent, Christina Olofsson, sjukgymnast, Kristine 

Arhage, dietist, Carina Wallström, äldrepedagog och Soli Rosendahl bibliotekarie. Ale 

kontakt och stödverksamhet, Ale matservice, Fixartjänsten och färdtjänsten kommer 

att vara tillgängliga för frågor.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Närvarolotteri.

Make/maka eller närstående är också välkomna.

>> Måndag 22 oktober kl:11.30-14.00 Bohus servicehus Göteborgsvägen 217 A

Kan du inte komma men vill veta mer? Kontakta Carina Wallström på telefon 

0704 32 07 72.

Kulturstipendium 2012
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser inom kulturområdet. 

Stipendiet delas ut till person eller organisation som är bosatt i, eller har sin 

kulturella verksamhet knuten till Ale. 

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium och belönings- 

stipendium. Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. Ansöknings- 

blankett finns på www.ale.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturstipendium samt på 

Kulturverket i Ale gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas på telefon 

0303-330 590. 

Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast måndag 15 oktober 2012. 

För ytterligare information kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 0303-330 939.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 29 oktober 2012  
kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks:

•  Uppföljning av budget för kommunen och dess bolag med helårsprognos för 2012

• Beslut om VA –taxa 2013
 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos Ale 

kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder  

på frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

 

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Ett 70-tal personer besökte kundkvällen hos Ale El i tisdags.

– Ale El informerade om framtiden

Frågor och svar på Frågor och svar på 
välbesökt kundträffvälbesökt kundträff
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