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NYCKELFÄRDIGA SOLCELLSPAKET

Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder komplett installerade solcellspaket 

innehållande:

 Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti 

och 26 års linjärprestandagaranti.

 Växelriktare med 5 års garanti.

 Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt 

elöverskott.

Du kan även få hjälp med att ansökan om statligt in-

vesteringsbidrag samt att sälja eventuellt elöverskott, 

elcertifikat och ursprungsgarantier. 

Helkund innebär att du är både nätkund och elhandelskund hos Ale El. 

Priserna gäller tillsvidare, dock längst tom. den 30 juni 2014.

Summa inkl moms 

Summa med ROT 

Helkundsrabatt 

Summa ROT, rabatt

1,25 kW

36 900 kr 

33 241 kr 

-1 500 kr 

31 741 kr

3 kW

77 900 kr 

70 558 kr 

- 1 500 kr 

69 058 kr

5,25 kW

118 900 kr 

106 503 kr 

-1 500 kr 

105 003 kr

7 kW

149 900 kr 

135 915 kr 

- 1 500 kr 

134 415 kr

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Kontakta oss gärna för ytterligare information på tel. 0303-33 24 00!

ALE. Ale och närliggan-
de kommuner har länge 
diskuterat möjligheten 
att samarbeta mer sys-
tematiskt. 

Nu står man inför 
ett förverkligande där 
några av verksamhe-
terna övergår till Soltak 
AB och kommunchefen 
Björn Järbur menar att 
det är ett viktigt steg 
mot ett ökat samarbete 
i framtiden. 

Under namnet Soltak inled-
des redan 2009 ett samarbe-
te mellan kommunerna Ale, 
Kungälv, Lilla Edet, Ste-
nungsund, Orust, Tjörn och 
Öckerö.

Förra året tog man ett 
steg till och bildade ett nytt 
kommunalt bolag, Soltak 
AB, i syfte att ta emot de 
verksamheter som kommu-
nerna bestämmer ska övergå. 

Det är upp till varje 
kommun att bestämma hur 
många och vilka verksamhe-
ter som ska övergå och i Ale 
har man valt dels ekonomi-
administration och dels upp-
handling. 

Totalt rör det sig om sju 
tjänster, där de anställda an-
tingen väljer att gå över till 
det gemensamma bolaget el-
ler kvarstå i Ale med föränd-
rade arbetsuppgifter. 

Vad har då Ale att vinna 
på förändringen? 

Inte lika mycket på kort 
sikt som i det långa loppet, 
menar kommunchefen Björn 
Järbur. 

– Vinsten blir framför allt 
att vi tar ett viktigt steg mot 
ett ökat samarbete i framti-
den, där kommuner jobbar 
tillsammans. Det handlar om 
att skapa en ny kunskapsni-
vå och samarbetskultur som 
är bra att kunna dra nytta av 
längre fram. Sveriges kom-
muner är i många aspekter 
små och behöver samarbeta 
mer i framtiden för att hitta 
mer effektiva former. 

Inkörningsfas
Han menar att det kommer 
att dröja innan Ale kan räkna 
hem förändringen, men att 
vinsterna främst ligger i ett 
fortsatt samarbete. 

– Vi har konstaterat att vi 
är effektiva nog som det är 
och därför kommer det att ta 

så pass lång tid att nå ”break 
even” och få igen de satsade 
investeringarna. 

Senast den sista mars ska 
alla kommunerna ha fattat 
beslut om vilka verksamhe-
ter som ska övergå till Soltak 
AB. Det kan genomföras av 
löneadministration, ekono-
miadministration, IT-drift 
och upphandling. 

– Utgångspunkten var 
att alla verksamheter skulle 
övergå från samtliga kom-
muner, men det blev istället 
att varje kommun gör sina 
egna val. 

Enligt Björn Järbur ute-
sluter man inte att föränd-
ringen kan medföra vissa 
besvärligheter till en början.

– Som alltid när man gör 
stora organisatoriska för-
ändringar blir det en tröske-
leffekt till en början. Det är 
mycket som ska falla på plats 
och man får nog räkna med 
att det kan bli lite småbe-
svärligt i början, men när 
verksamheterna väl trillat på 
plats hoppas vi kunna se de 
positiva effekterna. 

JOHANNA ROOS

– Ale låter två verksamheter övergå till bolaget
Nytt steg för Soltak AB

ÄLVÄNGEN. Den 30 mars 
kastar Ostindiefararen 
Götheborg loss för en ny 
expedition till Kina.

Under förra veckan 
slogs de sista repen till 
skeppet.

– Repslagarmuseet 
utgör knutpunkten för 
vårt nordiska samarbe-
te, säger Bernt Larsson.

Under förra veckan samla-
des all nordisk kompetens för 
repslagning i Älvängen. Tiden 
är knapp, snart ska Ostindiefa-
raren ge sig iväg på sin seglats. 
Det nya äventyret på 12 000 
sjömil startar med skeppets 
avsegling från hemmahamnen 
i Göteborg mot varmare vin-
dar i Medelhavet. Därefter går 
rutten ner genom Suezkana-
len över Indiska Oceanen med 
målet att segla in i Quanzhou 
lagom till Kinas nationaldag 
den 1 oktober 2014.

– Vi har slagit rep, sådant 
som ska användas nu och rep 
som Ostindiefararen ska ha 
med sig på Kinaresan, förkla-
rar Bernt Larsson.

Varför just Repslagarmu-
seet i Älvängen?

– För att vi har den utrust-
ning och de maskiner som 
krävs, tjärverk och så vidare.

Repslagningen har haft 
högsta prioritet den senaste 
veckan, nu väntar andra upp-
gifter för Bernt Larsson och 
medarbetarna på Repslagar-
museet.

– Jag håller som bäst på att 
planera för årets TUR-mässa 
som äger rum 20-23 mars. Vi 
har precis hämtat andan från 
Båtmässan när det har blivit 
dags för nästa stora publika 
arrangemang, avslutar Bernt 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

Knutpunkt för nordiskt samarbete
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 Nordiskt samarbete för repslagning. Från vänster Marie-Louise  
 Edholm, Ingund Undrum, Bernt Larsson och Woody Wiest. 

Väg 1978, delen Verle – Gräfsnäs, 
Ale och Alingsås kommun
Vi arbetar med en vägplan för ombyggnad av väg 1978.

Förändringen omfattar väg 1978 mellan Verle och

Gräfsnäs. Projektet innebär indragning av väg vid

justering av vissa utpekade kurvor samt åtgärder inom

vägens sidoområde så som förstärkning av vägen till

bärighetsklass 1, beläggning av vägbanan, byte av

trummor.

Vi bjuder in berörda fastighetsägare, väghållare och

övriga som berörs till samrådsmöte.

Hjärtligt välkommen!

Tid och plats: Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 18,

Hålanda hembygdsgård.

Vi informerar om: 
●

Vägplanens formella handläggning
●

Förslag till ombyggnad av väg 1978

Delar av materialet kommer att från den 25 februari

2014 finnas tillgängligt på projektets hemsida,

 ww.trafikverket.se/projekt, se Västra Götalands län.

Mer information: Mattias Andersson, projektledare, 

010-123 66 47 eller mattias.andersson@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Inbjudan till samråd – planutformning


