
VECKA 02         NUMMER 01|04

ALAFORS. Veckan före 
jul kallade it- och ener-
giminister Anna-Karin 
Hatt (C) till ett möte där 
rubriken löd: ”Anvis-
ningsavtal och konsu-
mentens ställning”.

Ale El var ett av sex 
inbjudna elhandelsbo-
lag. 

– Det blir en uppfölj-
ning i Stockholm den 
20 februari, berättar 
marknadschef Malin 
Flysjö, som var Ale Els 
representant på mötet.

Vattenfall, EON, Fortum, 
Skellefteå Kraft, Tälje Ener-
gi och Ale El var tillsammans 
med intresseorganisationer-
na Oberoende Elhandlare, 
Svensk Energi, Sveriges 
Konsumenter, Villaägarnas 
Riksförbund och Energi-
marknadsbyrån inbjudna till 
Näringsdepartementet för 
att diskutera villkoren kring 
anvisningsavtal.

– Det känns naturligtvis 
väldigt hedrande att Ale El, 
som är ett litet bolag i bran-
schen, får vara med i ett så-

dant här sammanhang. Det 
tyder ändå på att vår värde-
grund har fått genomslag 
högt upp i hierarkin, säger 
Malin Flysjö.

Anvisningspris, eller tills-
vidarepris som många väljer 
att kalla det, tillämpar många 
bolag för kunder som saknar 
avtal eller vars avtal löpt ut. 

– Dessa bolag tar ut oskä-
ligt höga säljmarginaler på 
så kallade passiva kunder. Vi 
har en annan strategi och lå-
ter istället denna kundgrupp 
hamna på rörligt elpris.

Ale El bjöd förra hösten 
in Tony Rosten och Caro-
line Törnqvist från Energi-
marknadsinspektionen till en 
förutsättningslös diskussion 
på kontoret i Alafors. 

– Vi berättade om våra 
visioner och varför vi an-
såg anvisningspriserna som 
oskäliga, berättar Malin.

Kontentan blev att Malin 
Flysjö i sin tur blev inbjuden 
till ett seminarium på En-
ergimarknadsinspektionen 
i Stockholm för att tillsam-
mans med Vattenfall debat-
tera ärendet. 

– Allting sammanfattades 

i en rapport till regeringen. 
Det utgjorde också grunden 
till varför vi blev kallade till 
mötet på Näringsdeparte-
mentet, förklarar Malin Fly-
sjö.

På mötet med Anna-Ka-
rin Hatt redogjorde Malin 

Flysjö för Ale Els ställ-
ningstagande vad gäller 
anvisningspriser och den 
kundproblematik som det 
genererar.

– Vi motsätter oss allt ful-
spel som förekommer i bran-
schen. Vår affärsidé bygger 
på en långsiktig relation med 
kunderna, de ska känna sig 
trygga och därför vilja vara 
kvar hos oss.

Fick ditt anförande 

någon respons hos minis-
tern?

– Det blev ingen fråge-
stund utan istället kallades 
vi till ett nytt möte den 20 
februari där ett antal diskus-
sionspunkter ska avhandlas. 
Nu är i alla fall frågan lyft på 
högsta politiska nivå och det 
finns ett intresse hos besluts-
fattarna att lyssna till varför 
vi agerar som vi gör.

Hur ser det ut på el-
prismarknaden just nu?

– Priserna är generellt sett 
extremt låga. Alla våra fasta 
elprisavtal låg under 40 öre 
(exklusive moms och skat-
ter) vid nyårshelgen och det 
är ovanligt för den här tiden 
på året. Orsakerna är flera. 
Landets vattenmagasin, som 
hade ett underskott i somras, 
har nått nästintill normalni-
vå. Detta i kombination med 
en väl fungerande kärnkraft 
och att det är en mild väder-
lek håller priserna nere.

Kan du sia något om 
framtiden?

– Väderleken ska enligt 
prognosen stabiliseras och 
vi går mot en mer normal 
temperatur för årstiden. Det 

är emellertid liten risk att 
elpriset ska skjuta i höjden 
då vi står väl rustade vid en 
köldknäpp, säger Malin Fly-
sjö som avslutningsvis låter 

meddela att Ale El planerar 
för en familjedag någon gång 
fram på vårkanten.

JONAS ANDERSSON

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El, besökte Näringsdepartemen-
tet veckan före jul för att diskutera anvisningsavtal och konsumen-
tens ställning med it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

– Malin Flysjö besökte energiministern

Ale Els värdegrund
har fått genomslag
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Dessa bolag 
tar ut oskäligt 
höga säljmar-
ginaler på så 

kallade passiva kunder. 
Vi har en annan strategi 
och låter istället denna 
kundgrupp hamna på 
rörligt elpris.
MALIN FLYSJÖ

ÄLVÄNGEN. Nu påbörjar 
Ale El projektet med att 
markförlägga en luftled-
ningskonstruktion mel-
lan Solhöjdsvägen och 
Gustav Larssons väg.

Ett omfattande riv-
ningsarbete påbörjas 
under den här veckan.

– Anledningen till att 
vi gör detta är den ex-
ploatering som sker av 
Kronogården, säger Jan 
Mohr, planeringschef på 
Ale El.

Det är Vattenfalls gamla 
50-kilovoltsledning, som se-
dan 2010 utgör en del av Ale 
Els 20-kilovoltsnät, som ska 
grävas ner.

– Jag tror att de boende på 
Solhöjdsvägen kommer att 

bli väldigt nöjda. Ledningen 
går ovanför fastighetsägar-
nas trädgårdar, så visst blir 
det en klar förbättring, säger 
Jan Mohr.

Ale El har lejt ut rase-
ringsarbetet till Vattenfall 
Service som har erfarenhet 
från liknande projekt, att 
hantera denna typ av kraft-
ledning.

– Det handlar om tre så 
kallade fackverkstolpar, 27 
meter höga, som ska demon-
teras ner. Det kommer att 
ske sektionsvis. Landskaps-
bilden kommer att föränd-
ras, ingen tvekan om det, 
säger Jan Mohr.

Ale El har skickat ut ett 
brev till berörda fastighets-
ägare med all nödvändig in-
formation. 

– Arbetet ska vara klart i 

slutet av februari.
Kostnaden för hela pro-

jektet Kronogården i Äl-
vängen beräknas uppgå till 
7-8 miljoner kronor. Det 
är bara en i raden av inves-
teringar som väntar Ale El 
under 2014.

– Vi kommer att investera 
dubbelt så mycket på årsba-
sis mot vad vi brukar. I hu-
vudsak sker det i vårt 20-ki-
lovoltsnät. Vår uppgift är att 
säkerställa utbyggnaden av 
elnätet för att klara framti-
da elförsörjning i och med 
den förväntade expansionen. 
Syftet är också att öka leve-
ranssäkerheten i elnätet. En 
del i detta är att bygga nya 
anläggningsdelar med ny 
teknik, avslutar Jan Mohr.

JONAS ANDERSSON

Jan Mohr, planeringschef på Ale El, vid den plats i Älvängen där nuvarande luftledningskabel ska 
grävas ner i marken.

– Förändrad landskapsbild i Älvängen

Kraftledning grävs 
ner under jord F
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NDina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.

LÄ
SV

ÄRDE!

Din bok skicka
s 

inom 4 arbetsda
gar!

Snabbast i Sve
rige!?

<- <-

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

& ONLINE


