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6 MÅNADER

JENSENKAMPANJ!  
EXKLUSIVT HOS EM.

Norska Jensen är premiumsängen i EM:s sovstudio. Jensen är känt för sin lyxiga sovkomfort  

och för att aldrig kompromissa med ergonomin. Just nu kan vi erbjuda en specialutgåva, exklusivt  

utvecklad för EM. Jensen Opal Special har ett femdelat zonsystem med mjuk skulderzon och ett 

inbyggt stöd för korsryggen. Den vändbara madrassen har en mjuk och en fast sida och  

kompletteras av en TempSmart bäddmadrass. Bäddmadrassen består av miljövänlig naturlatex  

som är temperaturreglerande och formar sig perfekt efter din kropp. Lite mera du!

SPARA ÄNNU MER! 
JENSEN DESIGN- OCH KOMFORTPAKET. 

12490:-
(Ord. pris 16100:-)

JENSEN OPAL SPECIAL  
AQTIVE II Ställbar madrass 
90x200 cm inkl. bädd- 
madrass TempSmart och  
Bend ekben 10 cm.

24990:-
(Ord. pris 32100:-)

Uppgradera din nya säng med våra specialutformade paket och spara ytterligare upp till 3020:-

JENSEN  
OPAL

SPARA UPP TILL

8590:-
PER BÄDD

Designed for sleep comfort
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JENSEN OPAL SPECIAL Kontinentalmadrass 
180x200 cm inkl. bäddmadrass TempSmart  
och Bend ekben 10 cm. 29990:-

(Ord. pris 38210:-)

JENSEN OPAL SPECIAL Rammadrass 
90x200 cm inkl. bädd-madrass  
TempSmart. Ben ingår ej.

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

ALAFORS. Ale Elfören-
ings styrelse har tagit 
ett inriktningsbeslut 
om att börja handla 
med el.

Förberedelserna 
pågår för fullt och den 1 
september räknar före-
taget med att kunna 
presentera olika elhan-
delslösningar för sina 
kunder.

– Vi måste titta på 
nya affärsmöjligheter. 
Vi bedömer att vi har 
goda möjligheter att 
utveckla föreningen 
och ge våra kunder 
mervärden, säger sty-
relseordförande Robert 
Aronsson.

Från att ha varit ett renodlat 
elnätbolag kommer Ale Elför-
eningen inom en snar framtid 
också kunna erbjuda försälj-
ning av el. På så sätt vill Ale 
Elförening bli en komplett el-
leverantör.

– Vi måste bredda oss. För 
att finnas kvar om 20 år behö-
ver vi ha ytterligare ett ben att 
stå på. Elhandel är ett led i den 
utvecklingen, säger Robert 
Aronsson.

Ale Elförening har gjort 
stora investeringar på senare 
år, bland annat har samtli-
ga kunders elmätare bytts ut 
vilket motsvarat en kostnad på 
cirka 20 miljoner kronor. Bo-
laget har också övertagit hu-
vudmannaskapet för Vatten-
falls 20 kV-ledningar i elför-
eningens distributionsområde 
samt sex större transforma-
torstationer. Det skedde den 
1 juli förra året. Den investe-
ringen gynnar elföreningens 
elnätkunder kostnadsmässigt 
redan idag och inte minst på 
sikt.

– Ale Elförening är på of-
fensiven. Jag har själv suttit 
med i styrelsen i 18 år och den 
utveckling vi ser nu är mycket 
intressant. Vi anpassar oss till 

nya förutsättningar och möj-
ligheter, säger Rolf Alken-
hoff.

Ale El blir det gemensam-
ma varumärket för nät- och 
elhandelsbolaget. Den nya 
verksamheten startar upp i 
maj, men det är först efter 
sommaren som försäljningen 
förväntas komma igång.

– Vi har anställt en person, 
Malin Flysjö, som får det 
operativa ansvaret för elhan-
delsverksamheten. Sedan 
finns det fler i organisationen 
som har kunskap och erfaren-
het av elhandel och elförsälj-
ning som också kommer att 
vara engagerade i arbetet. 
Malin kommer närmast från 
Bergen Energi, men har tidi-
gare jobbat med elhandel och 
elförsäljning på Fortum. Hon 
börjar hos oss i april, förklarar 
vd Stefan Brandt och fortsät-
ter:

– Framförallt kommer vi 
att marknadsföra oss mot våra 
egna nätkunder, det vill säga 
nästan alla alebor och ett antal 
boende i Lilla Edets kommun. 
Det är där som vi kommer att 
ha störst fokus. Vi vill skapa 
mervärden för lokalbefolk-
ningen, men det är även tro-
ligt att vi kommer få kunder 
utanför vårt nätområde fram-
över. 

Vad blir ledorden för att 
lyckas med satsningen fullt 
ut?

– Enkelhet, trygghet och 
närhet. Vi blir en komplett 
elleverantör, kunderna får all-
ting samlat på en faktura och 
det blir en kontaktväg. Trygg-
heten består bland annat i vår 
leveranssäkerhet, hög servi-
cenivå, vi bevakar svängning-
ar på elmarknaden och kan 
både hantera och kommuni-
cera det på ett bra sätt. När-
heten finns i vår lokala när-
varo, vi kan agera snabbt och 
kunderna kan söka upp oss på 
plats här i Alafors, säger Stefan 
Brandt.

Hur viktigt är priset för 
att kunna hävda sig i kon-
kurrensen?

– Vi kommer jobba väldigt 
hårt för att ha ett konkurrens-
kraftigt pris. Det ska också bli 
en trygghet för kunden. Sam-
tidigt gäller det att skapa andra 
mervärden, men grundinställ-
ningen är att Ale El också ska 
vara attraktivt rent prismäs-
sigt, säger Brandt.

– Det gäller att vi lyckas i 
vår marknadsföring och når 
ut med budskapet på rätt sätt, 
att våra kunder ser värdet i at 
ha en kontakt och samma le-
verantör, säger Stefan Brandt.

– Jag tror och hoppas att 
våra kunder uppfattar oss 
som en trygg och professio-
nell leverantör. När vi ser till 
leveranssäkerhet är vi nästan 
hundraprocentiga. I fjol var 
siffran 99,99996%, räknat 
på driftstörningar för våra 
kunder i genomsnitt i Ale El-
förenings nät, och det är klart 
bättre än riksgenomsnittet. 
De få och korta driftstörning-
ar som vi hade berodde i hu-
vudsak på all byggnation och 
vägarbeten, vanligtvis avgräv-
da kablar.

Energimarknadsinspektio-
nen är den myndighet som 
övervakar elnätföretagens le-
veranssäkerhet och elnätav-
gifter. Vad gäller elnätavgifter 
har myndigheterna delat in el-
nätföretagen i fyra kategorier. 
Ale Elförening ligger i den ka-
tegorin som har lägst debite-
ringsgrad (nätavgifter i förhål-
lande till antal transformator-
stationer, ledningslängder och 
en del andra parametrar). Ale 
Elförening har aldrig varit fö-
remål för granskning av Ener-
gimarknadsinspektionen.

– Det känns tryggt att veta 
när vi nu ger oss in i ett nytt 
affärsområde, avslutar Stefan 
Brandt.

Klartecken från Ale 
Elförenings styrelse
– Företaget börjar med elhandel i september

HOS ALE EL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Elförening breddar sin verksamhet och från och med den 1 september räknar företaget 
med att kunna presentera olika elhandelslösningar för sina kunder. Här ses styrelsemedlem-
marna Rolf Alkenhoff och Robert Aronsson tillsammans med företagets vd, Stefan Brandt 
(mitten).


