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Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken 
(1998:808)

Ansökan om tillstånd till deponi 
för inert avfall inom fastigheten 
Skårdal 48:1 i Ale Kommun, Västra 
Götalands län

Skanska Asfalt och Betong AB avser att 
ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad 
deponiverksamhet för inert avfall inom fastigheten 
Skårdal 48:1 i Ale Kommun, Västra Götalands län.

Ansökans omfattning
Den planerade ansökan avser fortsatt och utökad 
mottagning och deponering av rena och inerta, 
ej återvinningsbara schaktmassor från pågående 
byggprojekt i regionen. Verksamhetstiden 
planeras till 20 år och ansökan omfattar maximalt 
200 000 m3 rena schaktmassor, vilket kräver en 
utökning av nuvarande deponiområde.

Mer information
Ett underlag för samråd, vilket beskriver 
verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och förutsedd miljöpåverkan, har tagits 
fram. Önskar ni ytterligare information eller om 
ni vill ta del av samrådsunderlaget ombeds ni 
kontakta Lena-Karin Krona, WSP Environmental, 
på telefon 036-17 16 71 eller via e-post: lena-
karin.krona@wspgroup.se.

Synpunkter
Synpunkter skickas senast den 15 januari 
2013 till WSP Environmental, att: Lena-Karin 
Krona, Box 2131, 550 02 Jönköping eller via 
e-post till lena-karin.krona@wspgroup.se. Alla 
inkomna synpunkter kommer att bifogas ansökan.
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VÄST
önskar sina medlemmar 

God Jul och 
Gott Nytt År 

Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE 
Torsdag 17 januari klockan18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion Ale 

Sektion Ale, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.

Välkomna

Julens öppettider på 
Nödinge vårdcentral

Nödinge Vårdcentral

Vi önskar alla våra patienter

God Jul & Gott nytt år!

Alla vardagar kl 8-16 under veckorna 51, 52 och 1        
AKUT mottagning varje dag kl 8-9.30

Här söker Du endast med akuta symtom på 
sjukdom, är Du osäker ring gärna till våra 
sjuksköterskor för rådgivning 0303-977 70

Under  julveckorna har vi lägre bemanning

Ordinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

ALAFORS. Ale El är 
det elhandelsbolag i 
Västsverige som har de 
nöjdaste kunderna.

Av samtliga bolag i 
Sverige ligger Ale El på 
tredje plats i kundnöjd-
het.

– Detta förtroende 
styrker oss i vår upp-
fattning om hur viktigt 
det är att alltid ha 
konsumentperspektivet 
som högsta prioritet, 
säger Stefan Brandt, vd 
på Ale El.
Ale El som för första gången 
deltar i mätningen tillhör 
också toppen i kundnöjdhet. 
Av samtliga aktörer är det 
Ale Els kunder som upplever 
sig få den bästa servicen.

Totalt sett får Ale El 
högsta betyg i Västsverige 
och tredje högsta betyg i 
Sverige.

I Svensk Kvalitetsindex 
undersökning mäts och ana-
lyseras ett stort antal aspek-
ter kring kundrelationen till 
aktörer inom elhandel, elnät 

och fjärrvärme. Studien görs 
med hjälp av en statistisk 
modell som möjliggör analys 
av orsakerna till kunder-
nas bedömning, liksom till 
hur lojala kunderna är mot 
sina företag. Som bakgrund 
mäts image, förväntningar, 
produktkvalitet, servicekva-
litet och prisvärdhet. Inter-

vjuerna har 

genomförts via telefon 
under perioden 23 oktober-2 
december 2012 av EVRY. 
Totalt genomfördes 15 150 
intervjuer.

– Vi är naturligtvis jätte-
glada över utfallet i under-
sökningen. Vi vill uppfattas 
som en schysst aktör och 
resultatet som SKI presen-
terar vittnar om att vårt 

budskap nått fram. Vår 
ambition är alltid att göra 
rätt, men skulle något bli 
fel ska vi omedelbart rätta 
till det. Kunderna ska känna 
en trygghet hos oss, säger 
Malin Flysjö, marknadschef 
på Ale El.

Kommer resultatet av 
undersökningen att gene-
rera nya kunder?

– Förhoppningsvis blir 
det så. Framförallt vill vi att 
Ale El ska vara Alebornas 
naturliga val, men efter-
som undersökningen fått 
genomslag i riksmedia så är 
det högst troligt att folk från 
övriga delar av landet också 
kommer att höra av sig, säger 
Malin Flysjö.

Tredjeplatsen i rank-
ningen över kundnöjdhet, 
bakom Luleå Energi och 
GodEl, förpliktigar också 
menar Stefan Brandt.

– Personligen vill jag 
rikta ett stort tack till våra 
elhandelskunder för det för-
troende som visats samt till 
mina medarbetare som gör 
det möjligt. Nu kavlar vi på 
Ale El upp ärmarna för att bli 
ännu bättre.

Svensk Kvalitetsindex rapport:

Ale El bäst i väst – trea i Sverige!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

God Jul
& Gott Nytt År

Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör
Göteborgsvägen 94 • Tel 0303-746550

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

Personalen på Ale El har all anledning att vara glada. Av samtliga aktörer i landet är det Ale 
Els kunder som upplever sig få den bästa servicen. Det visar resultatet i den undersökning 
som Svensk Kvalitetsindex har gjort.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Nya Moderaterna driver sedan valet 2010 Ale kommun 
tillsammans med Allianspartierna och Aledemokraterna. Vi tror 
på ständig förnyelse, förändring och förbättring av de offentliga 

verksamheterna. Den positiva utvecklingen fortsätter 
och därför söker vi fl er: 

KREATIVA OCH 
ENGAGERADE ALEBOR
Till förtroendeuppdrag som fritidspolitiker 
med syfte att utveckla Ale kommun till en 

bättre plats att bo, verka och leva i.
 

Vi söker dig som är engagerad, 
omtänksam och positiv.

Du bemöter andra med respekt, tillit 
och öppenhet.

 
För mer information om politiken

och vårt politiska uppdrag kontakta
Fredrik Johansson 0739-688 342

fredrik@ale.nu

www.ale.nu


