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Juni

Ny tipspromenad

Invigning av Sommarboken 2013
Ale bibliotek, Nödinge

Onsdag 19 juni kl. 14.00 – 19.00

Alla barn som är mellan 6 och 12 år får vara med i 

sommarboken.

Låna böcker från något av biblioteken i Ale under 

sommaren och läs dem. Då får du vara med i ett 

boklotteri efter sommaren.

Vill du vara med? Kom till invigningen eller fråga på 

ditt bibliotek.
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Just nu är skogen som vackrast, fylld av 

fågelsång och spirande grönska! I ekskogen 

mellan Nödinge och Nol har Ale kommun 

och Alebyggen märkt ut två naturstigar. Den 

blå slingan kallas Sagostigen och är ca 1,4 km lång. Längs stigen har idrottsföreningen OK 

Alehof satt upp en ny tipspromenad med naturfrågor för både barn och vuxna. Alla svar 

fi nns i slutet av slingan. 

Sommartider på 

biblioteken i Ale
Ale bibliotek, Nödinge

Sommartider 14 juni – 18 augusti

Måndag 10 – 19

Tisdag 10 – 15

Onsdag 10 – 19

Torsdag 10 – 15

Fre – sön   stängt

Skepplanda bibliotek

Meröppet från lördag 15 juni kl 06-21

(Invigning av meröppet 15 juni kl 12

Inga bemannade öppettider 1 juli – 

4 augusti

Surte bibliotek

Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00

Inga bemannade öppettider 1 juli – 

4 augusti

Älvängens bibliotek

Stängt 1 juli – 4 augusti

Invigning 
av västsveriges andra 

meröppna bibliotek 

i Skepplanda lördag 15 juni
 

•  Biblioteket är öppet med personal 

kl 11-14. Passa på att registrera dig 

som meröppetlåntagare redan på 

invigningsdagen.

•  Start sommarlån till 2 september.

•  11.30 Elever från Ale kulturskola 

underhåller

•  12.00, Isabell Korn, ordförande i Ale 

kultur- och fritidsnämnd, inviger meröppet 

bibliotek Skepplanda.

•  12.30 – 13.00, bokfi skedamm för de yngre 

barnen

 

Skepplanda bibliotek kommer att vara 

meröppet varje dag kl. 06.00 – 21.00.

NOL. Ale El har fått en 
ny ordförande.

Valberedningens för-
slag på att låta Annelie 
Hedbom svinga klubban 
fi ck gehör på årsstäm-
man.

– Det är en välskött 
ekonomisk förening, ett 
bolag med gedigen kun-
skap och en fantastisk 
personal, säger Annelie 
som i det civila driver 
Nödinge Ekonomitjänst.

Efter ett år som ledamot tar 
nu Annelie Hedbom klivet 
upp och blir ordförande för 
Ale El. Utöver den syss-
lan kommer hon också att 
behålla rollen som ledamot 
i elhandelsbolagets styrelse.

– Det är två helt separata 
styrelser, poängterar Anne-
lie.

– Jag hade inte tackat ja 
till ordförandeposten om det 
inte varit för det gångna året 
då jag fick lära känna verk-
samheten, bekanta mig med 
ledningen och den kultur 
som råder. Jag måste verk-
ligen lyfta fram samarbetet 
med företagsledningen, med 

vd Stefan Brandt i spetsen, 
som fungerar jättebra.

Annelie Hedbom anser att 
Ale El står inför flera viktiga 
utmaningar under de när-
maste åren. En av de vikti-
gaste uppgifterna blir enligt 
Hedbom att lyfta fram med-
lemsnyttan.

– Ja, så är det. Vi måste få 
medlemmarna att förstå att 
de äger ett elhandelsbolag 
och som kund har de möjlig-
het att köpa el av sig själva.

– Branschen står också 
inför en stor förändring. 
2015 ändras reglerna för 
nordisk slutkundsmarknad. 
Det innebär att all kund-
kontakt kommer att ske med 
elhandelsbolaget. Det är på 
samma sätt som telebran-
schen fungerar. Det inne-
bär att de som köper el hos 
exempelvis Skellefteå Kraft 
ska ringa dit då de får avbrott 
på nätet även om det är vår 
personal som i slutändan 
kommer att åtgärda felet.

Är detta ett hot eller en 
möjlighet?

– Utan tvekan en möjlig-
het för oss. Frågan är bara 
hur vi ska öka medvetenhe-
ten hos våra nätkunder och 
få med dem på tåget. Det är 
en utmaning för oss och det 
är här som medlemsnyttan 
kommer in.

Kvinnligt sällskap
Du har kvinnligt sällskap i 
styrelsen genom Catharina 
Eliasson, i övrigt är det bara 
män. Råder det ett gubbvälde 
inom Ale El?

– Nej, inte så som jag har 

lärt känna organisationen. 
Jag förespråkar en kompe-
tent styrelse mer än en köns-
baserad. Sedan är det väl som 
så, för att få dynamik i arbets-
grupper och en bra balans 
så krävs både manligt och 
kvinnligt inslag. Det som är 
väldigt bra med den här sty-
relsen är att vi besitter olika 
typer av kompetens.

– Robert Werling är ny 
i styrelsen och han har erfa-
renhet från underhållssidan 
på Volvo vilket kommer att 
vara till gagn för oss. I styrel-
sen sitter också kommunal-
valda politiker och personal-
representanter. På så sätt blir 
det en bra mix. 

Är det någon enskild 
fråga som ligger dig varmt 
om hjärtat?

– Organisationsfrågor 
intresserar mig mycket.

Annelie Hedboms ekono-
miska kunskap lär komma väl 
till pass då Ale El går in en fas 
med tunga investeringar.

– Ale kommun växer och 
det är jättespännande. Samti-
digt innebär det stora inves-
teringar som ger avkastning 
först på lång sikt. Den situa-
tionen måste vi hantera på 
bästa sätt, säger Annelie.

– Ale El har idag ett väl-
digt säkert nät vilket betyder 
en trygg elleverans. Kvalitén 
gör vi aldrig avkall på utan så 
kommer det att förbli även 
i framtiden, lovar Annelie 
Hedbom.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annelie Hedbom (t v), som driver Nödinge Ekonomitjänst, är nyvald ordförande i Ale Els sty-
relse. I måndags fi ck hon besök av näringslivschef Jannike Åhlgren för överlämnande av det 
diplom som Ale kommun fi ck motta av Svenskt Näringsliv för utmärkelsen ”Årets klättrare” 
i Västra Götaland. Diplomet vandrar nu runt bland kommunens olika företag.   

– Hyllar samarbetet med ledningen

Annelie Hedbom ny
ordförande i Ale El

STYRELSEN
Ale Els styrelse: Ordförande: Annelie 
Hedbom. Vice ordförande: Rolf 
Alkenhoff. Ledamöter: Catharina 
Eliasson, Kenneth Olsson, Robert 
Werling, Eje Engstrand, Ingemar 
Othzén. Personalrepresentanter: 
Bengt Johansson, Urban Karlsson, 
Jim Paananen, Christer Bryngelsson.


