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ALAFORS. Ale El väl-
komnar Umeå Ener-
gis initiativ att slopa 
överpriser på tillsvi-
dareavtal, även kallat 
anvisningsavtal.

Ale El erbjuder bara 
rörligt elpris till sina 
tillsvidarekunder. 

– Kunder som inte 
aktivt valt en elleve-
rantör eller kunder som 
inte uppmärksammat 
att deras elavtal löpt ut 
ska inte behöva känna 
sig lurade, säger Stefan 
Brandt, vd på Ale El.

Umeå Energi gick i förra 
veckan ut och berättade i ett 
pressmeddelande att man 
som ett av de första energi-
företagen i Sverige väljer att 
ta bort tillsvidarepriset på el 
och ansluter sig därmed till 
Ale Els synsätt i frågan.

Ale El har hela tiden arbe-
tat enligt den modellen och 

välkomnar därför Umeå 
Energis initiativ. 

– Vi ser det som en själv-
klarhet att erbjuda även 
tillsvidarekunderna schyssta 
elpriser säger, Stefan Brandt 
och tillägger:

– Prisskillnaden är 0 öre/
kWh mellan rörligt elpris 
och tillsvidarepris. 

För närvarande pågår en 
utredning om tillsvidare-
avtal som förhoppningsvis 
kommer innebära en mer 
konsumentvänlig lösning.

– Vi agerar tillsammans 
med Kungälvs Energi i 
denna fråga. Både vi och våra 
kollegor på andra sidan älven 
ser de oskäliga tillsvidarepri-
serna som ett av elbranschens 
största problem, då det 
skadar elkonsumenternas 
förtroende för branschen, 
säger Stefan Brandt.

Genom att Ale El och 
Kungälv Energi handlar el 
på elbörsen till sina tillsvi-
darekunder, på samma sätt 

som de handlar el till kunder 
som valt rörligt elpris, gene-
rerar det inte några extra 
kostnader. Därmed kan 
samma pris erbjudas till båda 
kundkategorierna.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Brandt, vd på Ale El.

Ale El välkomnar förändrat synsätt

Vid lunchtid på skärtorsdagen fi ck räddningstjänsten larm om en gräsbrand alldeles i när-
heten av Nödingeskolan. Avståndet till närmaste fastighet var bara fem meter varför skolan 
utrymdes under släckningsarbetet. Ganska snart hade brandmännen elden under kontroll 
vilket innebar att personal och elever kunde återuppta ordinarie verksamhet igen.
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Gräsbrand i Nödinge – skola utrymdes

NOL. Cerry Holmgren 
har varit i idrottens 
tjänst under drygt 40 
år.

Som materialansvarig 
och lagledare vet han 
vad som karaktärise-
rar bra tränings- och 
matchkläder.

Nu ska Cerry vara 
med och lansera det 
italienska klädmärket 
Mass på den svenska 
marknaden.
Cerry Holmgren är ett väl-
bekant ansikte för de flesta 
alebor. Han har ett mångår-
igt förflutet inom idrottsrö-
relsen, bland annat tillhörde 
han ledarstaben i det svenska 
handbollslandslaget under en 
lång följd av år. Den gångna 
säsongen har han varit invol-
verad i Redbergslids IK, som 
materialare och lagledare.

– Jag har varit ledare på 
alla nivåer och älskar för-
eningslivet. Nu har jag fått 
chansen att jobba mot för-
eningslivet i en annan roll, 
nämligen som försäljnings-
ansvarig för Mass. Det är ett 

italienskt design- och kvali-
tetsmärke som har funnits i 
Norge i tre och ett halvt år. 
Utvecklingen har pekat spik-
rakt uppåt, berättar Cerry 
Holmgren.

– Jag blev uppringd av det 
norska företaget som frågade 
om jag var intresserad av att 
lansera Mass i Sverige. Efter 
att ha sett och känt på pro-
dukterna fanns det ingen 
tvekan. Jag har under mina 

år i branschen aldrig upp-
levt motsvarigheten. Det ska 
erkännas att jag är en stor 
vän av Adidas, men det här 
slår allt. 

Cerry Holmgren har 
installerat sig i en kontorslo-
kal på Nols Företagscenter. 
Där har inrett ett så kallat 
showroom med det aktuella 
produktutbudet från Mass.

– Det kommer leveranser 
från Italien med jämna mel-

lanrum. När allt är upphängt 
och klart tänker jag bjuda in 
föreningar och företag till 
visningar, förklarar Cerry.

Vad gör Mass så unikt?
– Man har tänkt till för 

idrottens skull. Naturligtvis 
bygger allt på försäljning, 
men det är funktionella och 
kvalitativa produkter med 
fokus på utövarna. Mate-
rialet är rätt oavsett om det 
handlar om matchtröjor, 
coachrockar eller väskor. 
Att italienarna dessutom har 
känsla för snygg design är ju 
allmänt känt.

Hur ser strategin ut för 
att ta marknadsandelar?

– Vi ska jobba med ett 
antal agenter runtom i 
landet, 26-27 personer när 
organisationen är på plats 
fullt ut. Det gäller att ha 
tålamod och konkurrensen 
är stentuff, det vet vi. Förde-
len som vi har är att vi jobbar 
direkt mot slutkund. Det var 
en avgörande faktor för att 
jag skulle tacka ja till detta 
erbjudande. På så sätt kan 
vi hålla nere kostnaderna. 
Butiker i all ära, men det är 
ett skådespel som kostar och 
som kunden får betala, avslu-
tar Cerry Holmgren.

JONAS ANDERSSON

Cerry Holmgren har precis installerat sig i Nols Företags-
center. Han har antagit utmaningen att lansera det italien-
ska sportmärket Mass på den svenska marknaden.

I samband med en danskväll i Medborgarhuset förra helgen, då Streaplers stod för musiken, 
passade Cerry Holmgren på att lansera det italienska klädmärket för publiken. Ola Holmgren, 
Andreas Skånberg och Anders Andersson fi ck agera mannekänger.

– Cerry Holmgren lanserar Mass i Sverige
Italiensk kvalitet av bästa märke

 

Hälsokontroll, blodprov, blodtryck 
och urinprov på Smådjursakuten.

Stor kontroll 2.662kr (ord.pris 3.550kr)

Liten kontroll 1.901kr (ord.pris 2.535kr)

www.smadjursakuten.se

SENIORKAMPANJ
Hela april har vi 25% på allmän 

hälsokontroll i Kungälv

Kungälv | Utmarksvägen 20 | 0303- 184 00
Öppet mån 7 – 20, tis – fre 7-18

Kampanjen gäller friska hundar och katter över 7år.

20 % 
på seniorfoder 

eller medicinskt 
anpassat foder
vid kontrollen

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning 
söndag 7 april 

i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge

Ex. Lägenhet 
74 kvm plan 1 

i söderläge. 
Pris 1 495 000 kr, 
avg 4 462 kr/mån

Ex. Vindslägenhet 
 

Pris 1 195 000 kr, 
avg 3 919 kr/mån


