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Ale Torg 10, Nödinge

15-årsjubileum
Fynda hela november ut!

Enkelslipade solglasögon 
eller läsglasögon på köpet!
Vid köp av ett par kompletta progressiva  glasögon från 1975:-   
ingår nu ett par enkelslipade solglasögon eller läsglasögon!

Just nu ingår valfri båge!
Vid köp av enkelslipade glasögon från 950:- ingår valfri båge.   
Välj bland hela sortimentet i butiken.

Gratis
synundersökning!

(Värde 350:-)  

Öppettider Måndag-Torsdag  10.00-18.00, Fredagar  10.00-16.00, Lördagar:  Stängt, Lunchstängt mellan 13-14

ALE. Ett lokalt samar-
bete som möjliggör ett 
attraktivt solelskon-
cept.

Det är Ale El och JiO 
Eltjänst som slagit sina 
påsar ihop.

– Vi erbjuder kun-
derna en mycket bra 
helhetslösning, säger 
Stefan Brandt vd på 
Ale El.

Det var på försommaren 
som Stefan Brandt och Jan 
Olofsson på JiO Eltjänst tog 
en första kontakt. Diskussio-
nerna har därefter fortgått 
och nu mynnat ut i ett sam-

arbetsavtal gällande solcells-
paket för privatpersoner och 
företag.

– Vi har tidigare fått för-
frågningar från våra kunder 
om att kunna erbjuda så 
kallad nyckelfärdig solen-
ergi. På relativt kort tid har 
vi lyckats forma ett som vi 
tycker väldigt förmånligt 
koncept tillsammans med en 
lokal entreprenör. Den hel-
hetslösning som vi presente-
rar är lite grann unik, säger 
Stefan Brandt.

Ale El kommer att ombe-
sörja all administration och 
se till att kundens olika for-
mulär blir rätt ifyllda. 

– Ale El står för den mjuka 
delen medan vi ansvarar för 
produktionen av själva sol-

cellspaketet. Vi har också 
god hjälp av ett annat lokalt 
företag, Ahlafors Plåtslageri, 
som löser monteringen på 
plats, förklarar Jan Olofsson.

Tre solcellspaket finns att 
välja på och kostnaden reg-
leras därefter. Tak i söder-
läge är en förutsättning för 
att solcellsmodulerna ska ge 
önskvärd effekt.

– Ale Sol-El är namnet på 
vårt koncept. Detta ligger 
helt klart i tiden, att kunden 
blir sin egen elproducent. 
Framtida exploateringar 
kommer säkert att styras 
dithän, att det finns lösningar 
för förnyelsebar energi i 
form av solenergi eller vind-
kraft, siar Jan Olofsson.

Det nyckelfärdiga paket-

erbjudande som Ale El och 
JiO Eltjänst marknadsför 
gäller fram till årsskiftet.

– Det är Soleye i Kung-
älv som tillhandahåller sol-
panelerna och där finns en 
upphandling gjord. Efter 
årsskiftet kan erbjudandet 
komma att se lite annor-
lunda ut. Återstår att se hur 
stort intresset blir hos våra 
kunder, säger Stefan Brandt.

Vad händer med even-
tuell överskottsel som 
kunden får?

– Den köper vi tillbaka, 
avslutar Stefan Brandt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Olofsson, JiO Eltjänst, och Stefan Brandt, Ale El, har ingått ett samarbetsavtal gällande 
solcellspaket.

Christer Olofsson redo att montera en solcellsmodul. 

– Ale El och JiO Eltjänst erbjuder helhetslösning

Lokalt samarbete 
bakom Ale Sol-El

SÅ FUNKAR SOLCELLER

1. Solcellerna belyses av solen och 
producerar likström.
2. Växelriktaren gör om likström-
men till växelström.
3. Via byggnadens elcentral 
används växelströmmen för att 
driva olika elförbrukare.
4. Elöverskott skickas ut på elnätet 
och används av andra. Nettomäta-
ren registrerar hur mycket el som 
överförs till och från kraftnätet.


