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- VARUHUSET FÖR HELA FAMILJEN - 

STOLT MEDBORGARE I ALE SEDAN 2013

19.90

999:-

69.90

Från

39.90
Bordsduk

Skor

Studentdjur

Kostym

Fluga

Konfettirör

19.90

349:-
Serpentiner

2-pack

14.90

1,2x6 m.

Kavaj & byxa.

Ballonger
8-pack

19.90
Med mönster.

DAGENS LUNCH 85:-
Barnportion. 0–12 år 49:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

LUNCHÖPPETTIDER
Mån – Fre 11 – 14.30 • Lör – Sön 11 – 15

Veckans
 lunchmeny  finns alltid på kladkallaren.se

VI HAR ALLT 
FÖR STUDENTEN

ALAFORS. Elbranschen 
har uppmärksammats 
i media och följaktli-
gen även politiskt för 
kraftigt höjda elnätsav-
gifter de senaste åren. I 
förra veckan represen-
terade Ale El, genom vd 
Stefan Brandt, bransch-
föreningen på ett möte 
med Miljö- och ener-
gidepartementet för 
att diskutera framtida 
intäktsramar. 

– Det känns roligt att 
Ale El fick den möj-
ligheten och för mig 
personligen uppskattar 
jag att få det förtroen-
det, säger Brandt till 
lokaltidningen.

Det finns ett bestämt re-
gelverk för elnätsavgifter 
som nu såväl Energimark-
nadsinspektionen som re-
geringen har en ambition 
att ändra. Därmed förs 
det även samtal med bran-
schen i frågan. I februari 
var Stefan Brandt inbjuden 
till möte med energiminis-
ter Ibrahim Baylan (S) 
för att diskutera proble-
matiken utifrån ett lokalt 
perspektiv.

– Att det blivit upp-
märksammat beror på att 
några företag vinstmaxi-
merar och nyttjar befintligt 
regelverk. Särskilt har de 
tre stora elbolagen fått kri-
tik för detta, säger Stefan 
Brandt.

Lokalkraft Sverige är en 
relativt nybildad bransch-
förening som idag före-
träder 40 lokala elbolag, 
vanligtvis kommunala eller 
ekonomiska föreningar. 
Föreningen har 655 000 
elnäts- och elhandelskun-
der. 

– Ale El är ett medlem-
sägt lokalt elbolag med 
en helt annan strategi än 
vinstmaximering. Ale El 
ligger långt under tillåtet 
tak i intäktsramen (avgift-
stak). Strategin är att hålla 
en hög leveranssäkerhet 
till en så låg kostnad för 

kunderna som möjligt. Det 
ligger i linje med vad de 
allra flesta elbolag inom 
Lokalkraft Sverige har för 
strategi.

– Lokalkraft Sverige 
anser dock att det nu lig-
gande förändringsförslag 
slår för hårt, särskilt mot 
de mindre elbolagen. För-
slaget går från en allt för 
generös intäktsram idag 
till en allt för stram sådan. 
Särskilt drabbas elbolag 
som verkar i tillväxtområ-
den och därmed har stora 
investeringar framåt, säger 
Brandt

Ale El verkar i den kom-
mun i Västsverige som har 
den allra högsta tillväx-
ten. Det innebär att Ale 
Els investeringsbehov de 
kommande åren ligger på 
historiska rekordnivåer. På 
torsdagens möte i Stock-
holm deltog departements-
råd och sakkunniga.

– Jag upplever att det 
blev ett bra möte där jag 
fick tillfälle att utrycka Lo-
kalkraft Sveriges syn på 
problematiken och även 
Ale Els specifika förutsätt-

ningar. Kritiken från poli-
tiskt håll och media slår fel, 
eftersom långt ifrån alla 
företag utnyttjar intäkts-
ramen fullt ut och därmed 
vinstmaximerar. Det fram-
går inte alls i media eller 
debatten i stort. Departe-
mentet uttryckte förståel-
se för de lokala elbolagens 
förutsättningar och inser 
förhoppningsvis de lokala 
elbolagens betydelse ur ett 
kundperspektiv, säger Ste-
fan Brandt.

Slutligen kan nämnas 
att nu på lördag firar Ale El 
sitt 50-årsfirande. Födel-
sedagskalaset äger rum på 
företagets innergård i Ala-
fors. Det serveras kaffe och 
tårta, musikunderhållning 
och roliga aktiviteter för 
både barn och vuxna.

– Vi hoppas på fint vä-
der och en riktig familje-
fest. Om man är nyfiken 
på frågor om elnätsavgifter 
och hur intäktsramar fung-
erar så kom gärna och pra-
ta med mig, avslutar Stefan 
Brandt.

JONAS ANDERSSON

I torsdags representerade Ale El, genom vd Stefan Brandt, 
branschföreningen på ett möte med Miljö-och energideparte-
mentet för att diskutera framtida intäktsramar. 

Nu på lördag firar Ale El sitt 50-årsjubileum genom att bjuda in allmänheten till öppet hus.

Ale El representerade 
branschföreningen
– Och på lördag blir det 50-årskalas


