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ALAFORS. Sveriges el- 
kunder har sagt sitt.

Ale El får fortsatt högt 
betyg.

– Vårt index över 
kundnöjdhet ligger kvar 
på 77,4 vilket ger oss 
en fjärdeplats i Sveri-
ge, säger Malin Flysjö, 
marknadschef på Ale El.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 
mätning om kundnöjdhet 
har offentliggjorts. Ale El, 
som i fjol intog andraplatsen, 
fick 2014 nöja sig med en 
fjärdeplats.

– Anledningen till att vi 
halkat ner två steg är att två 
nya elhandelsföretag kommit 
in på listan, OX2 Vindel som 
knep förstaplatsen och Tibro 
Energi som gick raka vägen 
in på plats tre. Vi är dock 
jätteglada över vårt index på 
77,4 eftersom branschens 
kundnöjdhet fallit från 67,8 

(2013) till 66,0 i fjol, säger 
Malin Flysjö.

Intervjuerna som detta 
underlag bygger på har ge-
nomförts via telefon under 
perioden oktober-november 
2014 av EVRY. Målgruppen 
består av personer i åldern 
18-79 år som är bosatta i 
Sverige samt företag i Sveri-
ge med minst en anställd och 
som har en kundrelation till 
elhandel-elnät eller fjärrvär-
meföretag. Totalt har 15 000 
intervjuer genomförts. 

Företagskunderna har bli-
vit något nöjdare och deras 
förtroende för branschen 
har stärkts från 2013. På pri-
vatmarknaden är branschut-
vecklingen den motsatta, 
kundnöjdheten har minskat 
något från 2013. Det beror 
främst på att Vattenfall tap-
pat i betyg. De privat- och 
företagskunder som aktivt 
följer sin elförbrukning är 
också nöjdare än andra och 

upplever sin el som mer pris-
värd.

– Arbetet mot vår vision 
fortsätter. Att ha Sveriges 
nöjdaste kunder är det vi 
kämpar för och det som be-
tyder mest för oss, säger Ste-
fan Brandt, vd på Ale El. 

Förtroendet för ener-
gibranschen har ökat de 
senaste åren, men ligger 
fortsatt på låga nivåer. Att 
kundernas förtroende för 
branschen är lägre än deras 
nöjdhet med sina leveran-
törer är inte unikt för ener-
gibranschen. Det följer ett 
vanligt mönster som åter-
finns i flertalet branscher 
som SKI undersöker. En 
förklaring till det kan vara 
att förtroendet påverkas av 
det kunderna ser och hör om 
branschen medan nöjdheten 
baseras på egna upplevelser 
av sin respektive leverantör.

JONAS ANDERSSON

Fortsatt högt betyg för Ale El

ELHANDEL
PRIVATMARKNAD

Resultat från SKI:s mätning 

om kundnöjdhet 2014. 

Betyg 0-100.

Topp 6-listan ser ut enligt 

följande:

1. OX2 Vindel 78,1

2. Luleå Energi 77,7

3. Tibro Energi 77,6

4. Ale El  77,4

5. GodEl  75,6

6. Upplands Energi 74,7

Stefan Brandt, vd Ale El. Malin Flysjö, marknadschef 
Ale El.
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Nya Corsa är full av möjliga val som normalt bara finns 
i större och lyxigare bilar. Värm frusna fingrar på den 
uppvärmda ratten eller luta dig ti l lbaka när den avancerade 
parkeringsassistansen rattar in dig i den snäva parkeringsfickan. 
Eller låt Opel Eye-kameran hålla koll på trafikskyltar och vad 
som händer runt omkring. 
   Kom in och provkör en bil som kan betydligt mer än du tror.
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Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension, 
studiemedel och andra inbetalningar till ditt 
nya privatkonto hos oss. Jag ändrar också 
autogiron, överföringar med mera.

Ring mig på 0303-24 56 42
Cathrin Söderström, privatrådgivare bank

ALVHEM. Säkra ridvägar 
är nu verklighet i Ale.

Nu vill föreningen ge 
både ryttare och hästar 
säkra förutsättningar 
att rida utomhus.

Teori och praktiska 
övningar om faror vid 
utomhusritt har genom-
förts med stor framgång 
i Alvhem.

Säkra Ridvägar i Ale är en 
förening som startades un-
der våren 2010. Syftet med 
föreningen är att skapa en 
trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i Ale kom-
mun. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
ridslingor skilda från trafik. 
I detta arbete har man re-
dan kommit mycket långt 
och sträckor av säker ridled 
finns nu från Bohus i söder 
till Alvhem i norr. Att kunna 
rida utomhus med sin häst är 
en förmån som är långt ifrån 
självklar i landets kommu-
ner. Här sticker Ale ut och 
har blivit något av en am-
bassadör inom området. På 
sikt hoppas föreningen Säkra 
Ridvägar att hästturismen 
kan komma att blomstra.

– Vi hoppas att våra säkra 
ridvägar även fortsättnings-
vis får uppmärksamhet och 

att de ringar av positiva ef-
fekter som redan har skapats 
blir än fler och än större, sä-
ger eldsjälen Peter Tifelt.

Som ett led i arbetet med 
säkra ridvägar bjöd fören-
ingen i höstas in till mil-
jöträningskurs. Syftet är att i 
både teori och praktiska öv-
ningar lära ryttare om de fa-
ror som hotar vid en uteritt. 
Britt-Marie Wiman, tidi-
gare polisryttare i 27 år, har 
engagerats i utbildningen. 
Teorin lockade 60 deltagare 
och 30 av dem har gått vida-
re till den praktiska delen. I 
helgen var det övningar i Pe-
ter Tifelts ridhus.

– Det här är oerhört lä-
rorikt. Stegvis lär vi både 
hästen och ryttaren att vara 
uppmärksam på farorna, be-
hålla lugnet och hantera si-
tuationen på bästa sätt. Svår-
igheten för hästen är att den 
ser mest i sidled och i grun-
den är hon ett flyktdjur som 
ser faror i nästan allt, därför 
är träning väldigt nyttigt. Vi 
måste vänja hästen vid att till 
exempel ett paraply eller en 
bil inte är något farligt, be-
rättar Tifelt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Träning för ryttare och häst
Säkerheten främst

Britt-Marie Wiman, tidigare polisryttare i 27 år, ledde den prak-
tiska utbildningen.

Praktiska övningar för häst och ryttare genomfördes i Alvhem under lördagen.


