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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

ALAFORS. Nedräk-
ningen pågår.

Till hösten utvecklas 
Ale Elförenings verk-
samhet till att omfatta 
även elhandel.

– Just nu förbereder 
vi vår lansering, säger 
vd, Stefan Brandt.

Ett viktigt led i förberedel-
serna har varit rekryteringen 
av Malin Flysjö, 35, som 
nu påbörjar sin tjänst som 
marknads- och elhandels-
chef. Hon kommer närmast 
från Bergen Energi, men har 
även ett förflutet på Fortum 
och Hemel.

– Jag har jobbat inom 
elbranschen sedan 1995, året 
efter kom avregleringen på 
elmarknaden med allt vad det 
innebar, säger Malin Flysjö.

Varför blev det 
elbranschen för din del?

– Jag har alltid tyckt att 
det har varit spännande med 
kundrelationer och tjänste-
försäljning. Att det just blev 
elbranschen var däremot en 
slump. Jag tycker fortfarande 
att det är lika roligt och arbe-
tet ger mig många givande 
diskussioner. Bara det 
faktum att beskriva skillna-
den mellan elnät och elhan-
del känns väldigt angeläget, 
säger Malin Flysjö.

Är Ale kommun en ny 
bekantskap för dig?

– Nej, inte alls. Min man 
är från Hålanda och där bor 
även svärfar. Att jag kände 
till Ale vägde naturligtvis in 
när jag tackade ja till det här 
jobbet. Det känns oerhört 
stimulerande. Trots att vi bor 
i Frillesås så känns det lite 
grann som att komma hem. 

Det ska bli skönt att slippa 
pendlandet till Stockholm.

Snart antas riskpolicyn i 
Ale Elförenings styrelse och 
därefter fortsätter arbetet 
med marknadskommunika-
tionsplanen, det ska fram en 
ny logga och en ny grafisk 
design för företaget.

– Det är många områden 
som berörs och vi jobbar på 
för fullt. Vi hinner tyvärr 
inte klart till Gröna Mässsan 
i Nol den 7 maj men vi ser 
fram emot att få visa upp vår 
nya kostym efter sommaren. 
Internt handlar det även om 
att ta fram en utbildnings-

plan, så att all personal på 
företaget vet vad som väntar, 
säger Malin Flysjö.

Såväl privatkunder som 
företag har redan hört av sig 
till Ale Elförenings kontor 
och visat sitt intresse av att 
börja handla el lokalt.

– Innan sommaren ska vi 

fatta beslut om vilken sam-
arbetspartner vi ska ha för 
att kunna handla effektivt 
på elbörsen. Vi vill kunna 
erbjuda bästa möjliga pris 
till våra kunder, säger Stefan 
Brandt.

– Vi koncentrerar oss på 
våra elnätkunder i Ale och 
Lilla Edet i första hand. 
Elhandel tenderar ofta att bli 
en smula opersonligt. Våra 
ägardirektiv ser dock annor-
lunda ut än vad som är fallet 
för de stora jättarna på mark-
naden. Ale Elförening ser 
andra värden än vinstmaxi-
mering och det känns väldigt 
bra, förklarar Stefan Brandt.

För att tillvarata kunder-
nas intressen planerar Ale 
Elförening att bjuda in till 
kundkvällar och löpande 
informationskvällar vad det 
lider.

– Vi tar tacksamt emot 
förslag och idéer från våra 
kunder, säger Malin Flysjö.

Ale Elförenings planerade 
entré på elhandelssidan har 
inte gått konkurrenterna 
förbi.

– Vi har noterat att det 
finns företag som genom-
för riktade kampanjer i Ale 
kommun. Det ser vi bara som 
ett bevis på att vi är tagna på 
allvar, avslutar Stefan Brandt.

Lokal elhandel snart verklighet
– Förberedelserna är i full gång

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Elförening står i startgroparna att börja handla med el. Stefan Brandt och Malin Flysjö förbereder som bäst den nya 
verksamhetsinriktningen.


