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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS HAGTORNSGRÄND 2 BOAREA CA 103 M² / 4 ROK

TOMTAREA 508 M² ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 KR

VISAS LÖ 23/11 13.30-14.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

GAVELRADHUS - BOHUS
Gavelradhus med centralt läge i populära Bohus. Nära till

skolor och förskola. Plan trädgårdstomt med fruktträd.

Balkong och uteplats. Garage i länga.

ADRESS DRÄNGEDALEN 570 BOAREA CA 72 M² / 3 ROK

TOMTAREA 2538 M² ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 KR

VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

LANTLIG VILLA - SKEPPLANDA
Vill ni bo lantligt kan vi nu erbjuda er ett fint hus i

Drängedalen, cirka en mil utanför Skepplanda. Naturskönt

läge med badsjö inom bekvämt gångavstånd. Huset är

smakfullt renoverat under senare år. Mysigt vardagsrum med

braskamin, två sovrum, kök samt ett fräscht badrum.

Tjuvstarta din försäljning på lansfast.se/forsprang

Gör ditt livs 
största affär 
utan stress. 
Tjuvstarta 
din försäljning!
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ALAFORS. I tisdagens 
upplaga av Göteborgs-
Posten publicerades en 
artikel över elpriserna i 
Västsverige.

I artikeln påstås 
bland annat att Ale 
El skulle ha det dy-
raste priset för lägen-
hetskunder av alla 
elhandelsbolag i Väst-
sverige vilket är direkt 
felaktigt.

– Det är fruktansvärt 
olyckligt och skadar 
vårt varumärke. Det 
känns som en kniv i 
ryggen, säger vd Stefan 
Brandt.
Anledningen till de felaktiga 
uppgifterna i morgontid-
ningens prisjämförelse är att 
GP använt sig av den kom-
mersiella prisjämförelsesaj-
ten ”Elprisguiden”.

– Elprisguiden tar betalt 
av olika elhandelsbolag för 
att förmedla elhandelskun-
der. Vi har dock valt att inte 
anlita Elprisguiden vilket 

kanske skulle kunna vara 
en anledning till att de inte 
heller redovisar våra pris-
uppgifter rätt, säger Malin 
Flysjö, marknadsansvarig på 
Ale El.

– För högsta tillförlitlig-
het anser jag att GP borde ha 
använt den statliga prisjäm-
förelsesajten ”Elpriskollen”, 
som administreras av Ener-

gimarknadsinspektionen och 
dit samtliga elhandelsbolag 
är skyldiga att alltid rappor-
tera sina aktuella priser.

I tidningsartikeln tilldelas 
Ale El en oförtjänt jumbo-
plats för rörligt elpris 2 000 
kWh/år (lägenhetskunder) 
och dessutom blir företa-
get fråntagna en femteplats 
i barometern över rörligt 

elpris 20 000 kWh/år (villa).
– Vi insåg omgående att 

hela jämförelsen var felaktig, 
inte bara det som gällde Ale 
El. Sanningen är att Ale Els 
priser står sig väl i jämförelse. 
Exempelvis för villakunder, 
rörligt pris, låg Ale El i topp 
5 publiceringsdagen, i hela 
Sverige. Även för lägen-
hetskunder visade det sig att 

vi ligger bra till, säger Malin 
Flysjö.

Du låter irriterad?
– Det är jag! Eftersom vi 

profilerar oss som en schysst 
leverantör, ett elhandelsbo-
lag som kunderna verkligen 
kan lita på så råder det inga 
tvivel om att GP:s felaktiga 
uppgifter går stick i stäv med 
vår värdegrund. Vi använder 

oss inte av tillsvidarepriser, vi 
tillämpar korta uppsägnings-
tider och förlänger inga avtal 
per automatik. Som kund ska 
man känna sig trygg hos Ale 
El.

Vad har ni fått för reak-
tioner?

– Några har ringt till oss 
och då har vi fått förklara 
vad som blivit fel. Proble-
met är de kunder som vi inte 
når ut till utan som vänder 
oss ryggen efter att ha tagit 
del av den felaktiga infor-
mationen i GP. Därför är vi 
oerhört mån om att kunder 
som har frågor hör av sig till 
oss, säger Carina Falk, som 
sitter i kundtjänst.

– Som elkonsument är det 
osedvanligt lätt att bli vilse-
ledd. Genom skyhöga tills-
vidarepriser om man inte är 
observant, genom oseriösa 
och vilseledande jämförelse-
sajter som tyvärr finns och 
inte minst genom oseriös 
och vilseledande telefonför-
säljning. Där har vi de allra 
största konsumentproblem 
inom elbranschen enligt min 
bestämda uppfattning, avslu-
tar Stefan Brandt.

Carina Falk, Stefan Brandt och Malin Flysjö på Ale El är förbaskade över den prisjämförelse som publicerats i Göteborgs-
Posten och som innehåller felaktig information. 
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– Uppgifter 
som skadar 
Ale El

Felaktig prisjämförelse


