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HÄLJERED. Två stora 
byggprojekt pågår just 
nu i Häljered.

Trafi kverket bygger 
en omformarstation för 
järnvägen.

Parallellt uppför Vat-
tenfall Service Nordic, 
som totalentreprenör, 
ett nytt 20 kV ställverk 
på uppdrag åt Ale El 
som är anläggningsäg-
are.

Det nya ställverket är en 
investering på närmare elva 
miljoner kronor. En förstu-
die gjordes för ett och ett 

halvt år sedan, därefter var 
det upp till Ale Els styrelse 
att fatta beslut i frågan. Efter 
att styrelsen gjort tummen 
upp inleddes projekteringen 
i april förra året och ett upp-
handlingsförfarande gick ut 
efter sommaren.

– Entreprenören startade 
sitt arbete i januari och pro-
jektet ska vara färdigställt i 
mitten av november i år. To-
talentreprenaden ligger på 
knappt tio  miljoner kronor, 
men medräknat vissa kring-
arbeten så kommer inves-
teringen att uppgå till cirka 
elva miljoner kronor, säger 
Jan Mohr, planeringschef 
på Ale El.

Det nuvarande ställverket 
är från tidigt 70-tal. Således 
ansåg Ale El att det var dags 

att investera i en modernare 
utrustning.

– Kundnyttan, att vi kan 
bibehålla en hög leveranssä-
kerhet, var det som låg till 
grund för beslutet. Isola-
tionsmedel i form av vaku-
um ersätter olja, berättar Jan 
Mohr.

Arbetet med att få in alla 
utgående 20kV-ledningar i 
det nya ställverket kommer 
att ske under perioden au-
gusti-oktober. 

– Det är när överlägg-
ningsarbetet äger rum som 
vår egen personal kommer 
in i bilden. Förhoppningsvis 
ska processen fungera pro-
blemfritt och utan att våra 
kunder berörs på något sätt, 
avslutar Jan Mohr.

– Kundnyttan i första rummet
Nytt ställverk i Häljered

 Bengt Johansson och Jan Mohr på Ale El framför det nya ställverk som håller på att växa 
 fram i Häljered. 
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VI BYGGER NYTT, MODERNT
ÄLDREBOENDE CENTRALT I ÄLVÄNGEN
Tillsammans med Allianspartierna planerar vi för ett nytt 
äldreboende i centrala Älvängen. Byggstart 2015.
Det är dags att gå från ord till handling. Aledemokraternas idé är att dagens 
aktivitetshus (dagcentral) lämnar plats för ett efterlängtat och centralt äldreboende, 
men också med nya aktivitets- och samlingslokaler i bottenplanet med bland annat 
matservering. I en första etapp 3-4-våningar med 48 lägenheter även anpassade 
för trygghets- och särskilt boende. Trädgårdstema med park om 1500 kvm 
tomt utöver husen! Härifrån har de boende allt inom räckhåll – service, handel, 
vårdcentral, apotek och kollektivtrafi k.

www.aledemokraterna.se
Mail: info@aledemokraterna.se    Tel: 0705-448055

ICA-handlare Marianne Sjöö överlämnade i samband med Vårloppet på Ale Torg årets första Vak-
nacheck. Julia Lindegren, 14, från Älvängen fick ta emot som representant för ungdomar i Ale.

164 116 kronor till Vaknafonden
NÖDINGE. I samband 
med Vårloppet på Ale 
Torg i lördags överläm-
nade ICA-handlare Ma-
rianne Sjöö årets första 
Vaknacheck.

Den innehöll impone-
rande 164 116 kronor.

Pengar som kom-
mer uteslutande från 
ICA-kundernas val av 
påse.

Sedan 2005 säljer ICA Kvan-
tum på Ale Torg en svart 
påse till förmån för Vakna 
och det drogförebyggande 
arbetet i Ale.

– Det är ett fantastiskt in-
itiativ som har betytt oerhört 
mycket för barn och unga. 
Med dessa extrapengar kan 
vi göra många riktade insat-
ser som hade varit svåra att 
fi nansiera annars, säger Vak-
nas general, Thomas Berg-
gren.

Nu var det inte generalen 
själv som fi ck ta emot check-
en. Det gjorde Julia Linde-
gren från Älvängen.

– Julia är en bra represen-
tant för positiva ungdomar i 
Ale. Hon har varit engagerad 
i mycket som Vakna gjort, 
bland annat Festivalborg, 
berättar Thomas Berggren.

Marianne Sjöö signerade 
och överlämnade checken på 
164 116 kronor.

– Det känns väldigt bra att 
ICA kan vara en del i detta 
viktiga arbete och totalt har 
vi nu skänkt över 1,7 mil-
joner kronor – eller rättare 
sagt – våra kunder har gjort 
det.TEXT & BILD
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