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ALAFORS. Ale El har 
fattat beslut om 
elnätsavgifterna för 
2012.

Kostnadsökningen 
blir i genomsnitt 1,9 % 
för lågspänningskun-
derna.

– Justeringen avser 
endast den fasta avgif-
ten, den röliga avgiften 
förblir oförändrad, 
säger Stefan Brandt, vd 
på Ale El.

Stefan Brandt vill noga 
understryka att Ale Els 
affärsidé inte är någon vinst-
maximering. 

– Historiskt sett har över-
skottet återinvesterats i elnä-
tet för att klara kommunens 
tillväxt och leveranssäkerhet 
och det är ven vår nuvarande 
ambition.

Året lider mot sitt slut 
och Ale El kan konstatera att 
satsningen på elhandel, som 
tog sin början i september, 
har slagit väldigt väl ut.

– Utfallet så här långt 
överträffar våra förvänt-
ningar och det är också roligt 
att så många företag har valt 
att komma till oss. Vi märker 
att den lokala närvaron 
uppskattas. När året är slut 
kommer vi kommer vi att ha 
ungefär dubbelt så många 
kunder som vi vågade hoppas 
på när vi startade. Det är jät-
tekul, säger marknadschef 
Malin Flysjö.

– Vi är dock ödmjuka inför 

framtiden. Det finns många 
andra elhandelsbolag som 
bearbetar marknaden i Ale 
med diverse olika erbjudan-
den. Men vi vill att det ska 
vara enkelt att vara kund hos 
Ale El och att våra kunder 
ska känna sig trygga med 
att vi alltid erbjuder ett bra 
och förståeligt pris både när 
det gäller el och elcertifikat, 
säger Flysjö.

Hur ligger ni till pris-
mässigt i jämförelse med 
era konkurrenter?

– Den senaste perioden 
har vi faktiskt haft bland de 
lägsta elpriserna i Sverige 
för boende i elområde 3. Det 

är dock inget självändamål. 
Ambitionen är att ständigt 
ligga på en bra nivå och där-
utöver erbjuda mervärden 
och lokal service för kunden, 
säger Stefan Brandt.

I fredags arrangerade Ale 
El en kundaktivitet på Ale 
Torg där man bjöd på glögg 
och pepparkakor.

– Ett utmärkt tillfälle att 
träffa aleborna och delge 
några energispartips inför 
jul- och nyårshelgen, avslu-
tar Malin Flysjö.

Blygsam höjning av elnätsavgiften

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale El gör generellt sett en liten prishöjning när det gäller elnätsavgiften för 2012.

Arkivbild: Jonas Andersson

Stefan Brandt, vd Ale El.

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 28 december har Lilla Edets 
kommunfullmäktige extra sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus kl. 1800

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar ärendet:
 
• Särskilt ägardirektiv till Lilla Edets Industri och 
Fastighets AB (Leifab) avseende byggnation av 
Centralen 3 – 4 samt förvärv av Torgbacken 19.

Bert Åkesson Lena Palm
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 
handlingar finns att läsa på kommunkontorets 
kansliavdelning och biblioteket i Lilla Edet 
fr.o.m. den 21 december 2011.

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    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

Vi vill tacka alla våra  
kunder och samarbetspartners  

för 2011 och önskar er
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Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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God Jul
& Gott nytt aro


