Kraftsamlingen
Information och erbjudanden från Dalakraft

Dala Elfond
– en omedelbar succé

Dags att bli
medlem !

januari 2014

Bli din egen
elproducent
Investera i vindkraft

Kundförmåner
TM

Husakuten
– räddaren i
nöden

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/dalakraft

• Skidåkning i Kläppen
• Åk skridskor på Runn
• Boende och skidåkning i Idre Fjäll
• Gå på skönhetssalong

Vd har
ordet
Från min bostad i
Falun till kontoret
i Rättvik har jag en
resa på fem mil.
Den som pendlar
så långt får en del
utsläpp på sitt samvete. När jag fick
möjligheten att istället köra denna sträcka
på el, var det förstås en lättnad. Både för
samvetets skull och för mig som vd på
länets ledande elhandelsföretag.
Min bil är en så kallad plug-in hybrid.
Den har en motor som drivs av diesel,
men själva huvudmotorn (som jag ser det)
är en elmotor. När jag sätter mig i bilen
på morgonen har den laddat hela natten
och är redo att rulla. Ljudlöst (elmotorn
är overkligt tyst) kör jag ut på riksväg 69.
Enligt tillverkarens prestanda ska bilen
klara fem mil på en laddning, men
ingenjörerna på Volvo gjorde knappast
mätningarna på en kuperad riksväg i
Dalarna. Därför kräver bilen en knapp
liter diesel för att ta sig i mål. Väl framme
på jobbet pluggar jag in sladden så att
batterierna kan laddas med Ren Vindel
inför hemresan.
Jag gillar känslan av att glida fram
med vindkraft i tanken och jag gillar den
respons jag får. ”Jaså, du kör elbil!”
”Hur funkar den?” ”Hur långt kan den gå
på en laddning?” ”Tror du på elbilen?”
På den senaste frågan är svaret ett
rungande ja! Plug-in hybrider och elbilar
är här för att stanna. Inom en snar framtid
kommer vi att tanka el på mängder av
platser där bilen står en stund och väntar.
Medan vi jobbar, handlar, åker skidor eller
tittar på hockey. Med hjälp av smarta
system kopplas laddstationen till ditt
elavtal, så att kostnaden läggs på din
vanliga elfaktura. Då kan du också välja
att ladda bilen med Ren Vindel – att ladda
den med dalakraft!
Må så gott!
Mats Bengtsson
Vd för Dalakraft

Med Dalakraft kan du bygga upp din egen vindkraftproduk

Alla kan äga
Köp vindandelar och bli din egen
elproducent. Det är en långsiktig
investering som gör gott för plånbok och
miljö. Vi har andelar i vindkraftverk från
660 kr styck.
Vindkraft är den förnybara energikälla som
växer mest i världen. Här i Sverige har vindkraftproduktionen vuxit rejält under senare
år. Enligt Svensk Vindenergi byggdes 366
nya vindkraftverk i Sverige under 2012 och
stora ökningar är att vänta de närmaste åren
när planerade vindkraftparker uppförs på
olika håll i landet.
Med Dalakraft kan du bygga upp din egen
vindkraftproduktion. Genom att investera i
en andel varje år ökar du successivt kvoten
av egenproducerad el. Det är en långsiktigt
god investering.

TM

Husakuten

– räddaren i nöden
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a vindkraft!
Köp en andel i ett vindkraftverk
– och behåll pengarna
Du som är kund hos Dalakraft har möjlighet
att köpa andelar i någon av de vindkraftföreningar som Dalakraft administrerar.
Ett andelsägande i exempelvis
Dala Vindkraft Ekonomisk förening innebär
att du får:
• Återbetalning av din andels restvärde,
då verket är uttjänt.
• Egenproducerad el till självkostnadspris.
• Stabil elkostnad oberoende av svängningar på den övriga elmarknaden.
• Minimal miljöbelastning.
Hör av dig till oss på Dalakraft så får du
veta mer.

Husakuten är exklusivt för elkunder hos
Dalakraft. Förutsättningen är att den villa eller
det fritidshus du vill ansluta till Husakuten
ligger inom Dalarna. Medlemskapet kostar
30 kr i månaden. Som medlem får du numret
till vår jour, som sätter dig i kontakt med någon
av våra 100 anslutna entreprenörer. Dessa
representerar en bred kompetens inom el,
vvs, glas och andra områden som rör hus och
fastighet.
Som medlem i Husakuten behöver du
inte fundera över vem du ska ringa en kall
vinternatt när pannan har stannat. Vi svarar
dygnet runt, årets alla dagar. Har du ett akut
problem i ditt hus lovar vi att du får hjälp av
en duktig hantverkare inom tre timmar.

Bli medlem senast 31/1 så får
du tre månaders medlemskap
för endast 30 kr!
Normalpriset är 30 kr/mån
Ring oss på Dalakraft på 0771 48 80 00
så berättar vi mer.

Visste
du att...

din julbelysn
ing b
3 kr för hela ara kostade
december*
.

*Förutsatt at
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D-lampor
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kar, två adve
ntsstjärnor och
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.
Källa : Svens
k Energi

Många vill
handla el
tillsammans
Dala Elfond är redan en succé
Vårt allra nyaste avtal, Dala Elfond, har
tagits emot väl av dalfolket. Många har
hört av sig och vill välja det nya sättet
att handla el – tillsammans.

Dala elfond ger konsumenter
möjlighet att ha förvaltat elavtal
– precis som stora företag.

karna, vilka ofta har förvaltade elavtal.
– Det är fantastiskt kul att få den här
En metod som inte har passat privatkunder
responsen. Det märks att Dala Elfond
eftersom elen måste köpas in
fyller ett behov hos elkonsui stora volymer. När Dalakraft
menterna, säger Rita Adolfsen, ”Det märks
började erbjuda denna möjlighet
vår marknads- och försäljnings- att Dala
till privatkunder, genom
chef.
Elfond fyller även
Dala Elfond, blev succén
På Dalakrafts kundkontakt
ett behov” omedelbar.
i Malung har telefonerna gått
Dala Elfond fungerar så att våra elhandvarma sedan Dala Elfond introducerades.
lare gör inköp efter marknadsläget. När
Avtalet öppnar en helt ny möjlighet för
priserna är låga köper de mer el och när
vanliga konsumenter, nämligen att köpa
priserna är höga köper de mindre. Det gör
el på samma sätt som de största förbruatt du får ett lugnare elpris än du skulle få
med ett rörligt elavtal.
Eftersom Dala Elfond påverkas mindre
av marknadens svängningar, jämfört med
många andra elavtal, behöver du inte tänka
Rita Adolfsen,
på att teckna avtalet i rätt läge. Du behöver
marknads- och
heller inte fundera på om avtalet löper ut
försäljningschef
vid en tidpunkt då det är ofördelaktigt att
nyteckna. Dala Elfond löper inte ut, om du
inte själv begär det. Våra elhandelsexperter
i Dala Elfond fortsätter att göra ett bra jobb
åt dig, år efter år, medan ditt avtal rullar på.

www.dalakraft.se

0771 48 80 00

info@dalakraft.se

Välkommen till Idre Fjäll!
Boka boende och få 40 % rabatt på skipass.
Boka minst 3 nätter i stuga, lägenhet eller på Pernilla Wiberg Hotel och få
40 % rabatt på skipass (minst 3 dagars). Bokas vid samma tillfälle.
Gäller nya bokningar och kan inte kombineras med
andra erbjudanden.
Idre Fjäll
0253 410 00
bokning@idrefjall.se

Erbjudandet gäller: Vecka 2–6 och 10–15 2014 (prisklass 1–14).
Ange bokningskod ”Dalakraft”.

Förmånligt erbjudande i Kläppen!
2 dagkort till priset av 1.
Lördag–söndag under vintersäsongen 2013/14.
Erbjudandet gäller mot inlämnande av denna kupong.
Barn under 8 år åker gratis.
Kläppen Ski Resort
0280 962 00
www.klappen.se

Erbjudandet gäller t o m 140420.

Åk skridskor på Runn.
Hyr utrustning för 2 personer, betala för en!
Välkommen till Främby Udde utanför Falun. Här
åker du skridskor på Europas bästa naturisbanor.
Hos oss bokar du också roligaste konferensen,
festen, bröllopet, svensexan/möhippan.
Erbjudandet gäller mån–fre, t o m 140430.
Ange bokningskod ”Dalakraft”.

Främby Udde
023 197 84
www.frambyudde.com
info@frambyudde.com se

Ge dig själv en stund på skönhetssalong!
Du får 360 kr i rabatt på en behandling.
Njut av att bli ompysslad på vår salong. Vi färgar
ögonfransar och ögonbryn. Fortsätter med en skön
ansiktsbehandling, lägger make up och du är redo för
2014! För Dalakrafts kunder 850 kr. Ord pris 1210 kr.
Erbjudandet gäller t o m 140430.
Ange bokningskod ”Dalakraft”.

Anneli´s Hud & Make Up i Falun
070 206 86 70
www.annelishudmakeup.se

