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Dala Elfond
Nya sättet att handla el
– tillsammans

Framtidens
elmarknad
blir oroligare
Så möter vi utmaningen

Kundförmåner
• Hotellpaket i Borlänge
• Energismarta produkter
• Trafiksäkerhetsutbildning

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/dalakraft

Vd har
ordet
För två år sedan
återvände jag till
Falun med min
familj. Jag hade då
arbetat många år i
resebranschen, en
tillvaro som kanske bidrog till lusten att
komma hem. För hemma, det är Dalarna.
Här har jag mina rötter och mitt hjärta.
När jag flyttade tillbaka var det för att
tillträda tjänsten som koncernekonomichef
för Dalakraft. Ett utmanande och roligt
jobb där jag fokuserade på att stärka det
ekonomiska arbetet på alla håll.
När jag senare fick förfrågan att ta över
rollen som företagets vd tvekade jag inte.
Att få möjlighet att leda ett företag som
Dalakraft är en förmån. Dalakraft präglas
av stark självkänsla och framtidstro, vi har
engagerade och lojala kunder, en tydlig
lokal förankring och erbjudanden som blir
allt vassare. I ett sådant företag är det
roligt att arbeta.
Det är en positiv bild jag målar upp, men
det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka
och vara nöjda. Vi på Dalakraft fortsätter
vårt arbete med att hjälpa våra kunder att
välja rätt elavtal. För att lyckas med det har
vi dels en kundkontakt i toppklass och dels
ett starkt driv inom produktutveckling.
Just produktutvecklingen är viktig i vår
strävan att vara en ledande aktör inom
elhandel. Till exempel vill jag nämna vår
senaste produkt, Dala Elfond. Det är
ett elavtal som du verkligen borde titta
närmare på. Dala Elfond ger dig det bästa
elpriset i långa loppet utan att du behöver
ta onödiga risker eller vara överdrivet
försiktig. Läs mer om Dala Elfond i det
här numret av Kraftsamlingen.
Om du har synpunkter på Dalakraft, eller
har goda idéer, är du mer än välkommen
att höra av dig till oss. Vi är glada för alla
tips som kan hjälpa oss att förbättra din
tillvaro som elkund hos oss.
Må så gott!
Mats Bengtsson
Vd för Dalakraft

Orolig elma
kräver smar
Elmarknaden i Europa står inför stora
förändringar. Etablerade energislag
ersätts med förnybar vind- och solkraft
och kärnkraften är på tillbakagång.
Du som konsument kommer att
märka förändringen genom ett allt
oroligare elpris.
I Tyskland stängs kärnkraftverk för
att ersättas med sol- och vindkraft,
men också med kolkraft som
reserv. I Sverige byggs vindkraften
ut kraftigt samtidigt som kärnkraftverken blir äldre och äldre.
Vi står inför ett paradigmskifte
i energibranschen, förändringar
som kommer att ge en oroligare
elmarknad.

Erik Bergström, elhandlare.
Hur ser du på framtidens
Erik Bergs
energimarknad?
elhandlare
– Det rörliga elpriset kommer att bli
betydligt slagigare. Det beror på att vi börjar
blanda in mer el från förnybar energi, som
vindkraft, både i Sverige och i övriga Europa.
Det gör att det rörliga elpriset blir lägre när
det blåser mycket, men att det likaväl kan bli
högre om det är vindstilla. Vi får alltså räkna
med att det rörliga elpriset sjunker och
stiger, beroende på hur naturen beter sig.
Betyder det att fasta elavtal är
smartare än rörligare?
– Om du kan stå ut med att elräkningen
varierar kraftigt är ett rörligt avtal ingen

arknad
rtare avtal
dålig affär. Om du väljer fast elpris kan det
bli både bra och dåligt, beroende på när du
binder elpriset.
Hur ska jag då veta vilket elavtal
som är bäst just nu?
– Det bästa, enligt min mening, är att inte
satsa allt på en häst. Välj en avtalsform som
sprider riskerna, exempelvis Dala Elfond,
som sköts av professionella elhandlare. Du får ett elpris som sakta följer
elmarknaden, men där pristoppar och
prisbottnar jämnas ut. Det gör också
att du aldrig riskerar att binda vid fel
tillfälle.

Blir priset lägre med Dala Elfond?
– Är vi skickliga blir elpriset lite lägre
än elmarknaden i genomsnitt. De
senaste tio åren har vi varit 6 procent
bättre
än elmarknaden. De allra lägsta
ström,
priserna kan du bara tillgodogöra dig
e
om du har rörligt elpris, men då får du ju
också leva med riskerna.
Om det här avtalet är så bra, varför
har det inte funnits tidigare?
– För att vår metod ska fungera och för att
vi ska få tillgång till den bästa marknaden,
krävs att vi jobbar med stora volymer.
Stora industrier har köpt el på det här
viset i många år. Dala Elfond bygger på att
många konsumenter går samman och låter
elhandlare köpa deras el i en gemensam
pott. På det viset kan vi nu ge den här
möjligheten även till privatpersoner.

Ta med dig
dalakraften
när du flyttar
Ska du flytta? Då är det enkelt att behålla
Dalakraft som elhandelsföretag.
Så här gör du:
• Berätta om dina flyttplaner för elnätsbolaget
(de som äger nätet) och till elhandelsföretaget (alltså oss) minst en månad innan du
flyttar. Av elnätsbolaget får du ditt nya
anläggnings-ID (18 siffror) och områdes-ID
(tre bokstäver).
• Sedan ringer du Dalakrafts kundkontakt.
Vi behöver veta din nya adress, anläggningsID och områdes-ID, samt om du vill ta med
ditt befintliga elavtal eller om du vill välja
ett nytt.
• Du kan också välja att behålla ditt nuvarande
elavtal när du flyttar. I så fall kan du göra en
flyttanmälan direkt på vår webb. Lätt som en
plätt, eller hur!
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Dala Elfond. Det nya sättet
att handla el – tillsammans
Nu kan du som konsument köpa el på
samma villkor som industriföretagen.
Med Dala Elfond är vi stora tillsammans.

Dala Elfond är ett bekvämt elavtal som
du aldrig behöver förnya. Det rullar på
så länge du vill.

De största elförbrukarna i Sverige har
förvaltade elavtal. Detta kräver att el köps in
i stora volymer och metoden har därför inte
passat privatkunder. Men nu erbjuder vi dig
som konsument denna möjlighet genom
Dala Elfond, ett avtal där vi gör stora elinköp
tillsammans.
Våra elhandlare håller koll på elmarknaden och gör inköp efter marknadsläget.
När priserna är låga köper de mer el och när
de är höga köper de mindre eller avvaktar.
Det gör att du får ett lugnare elpris med
mindre variationer än du skulle få med ett
rörligt elpris.
Elen i Dala Elfond köps in med framförhållning, nästan som ett fastprisavtal men
i små portioner. Därmed undanröjer vi det
fasta elprisets nackdelar: som att du kanske
tecknat det då marknadspriset inte var mest
fördelaktigt, eller att ditt avtal går ut vid en
tidpunkt då det är dyrt att nyteckna.

Fördelar med Dala Elfond
• Vi tar hand om ditt elinköp
• Du får ett lugnare elpris
•D
 u kan aldrig gå in i Dala Elfond vid
”fel tillfälle” så länge du stannar kvar
i fonden en längre tid och drar nytta
av avtalets långsiktiga fördelar
•D
 u slipper välja avtal igen – Dala Elfond
rullar på
Avtalstid
Avtalet har ingen specifik tidsbegränsning.
Uppsägningstid
En månad.
Miljöval
Våra kunder väljer oftast våra egna miljöval
Dalakraft Miljömix eller Ren Vindel. Vi
erbjuder även Naturskyddsföreningens
Bra Miljöval.

Fast
Fast elpris
elpris
Fast elpris
Fast elpris

Rörligt elpris

Rörligt elpris
Dala Elfond

Om du väljer att lämna Dala Elfond görs en värdereglering av ditt innehav i fonden. Resultatet blir
Fast elpris
Elfond
ett övereller underskott. I det ena Rörligt
fallet får elpris
du pengar tillbaka, iDala
det andra
fallet blir du debiterad.

www.dalakraft.se

0771 48 80 00

info@dalakraft.se

D

Teknik ska bara funka.
Vi vet att teknik kan vara lite klurigt ibland.
Det är därför som vi ber dig ta en nummerlapp då du besöker oss i butiken. Så att vi
kan ge dig den tid du behöver, oavsett hur
liten eller stor din fråga om teknik är. Hela
90% av vårt sortiment finns bakom disk,
så att du skall få rätt tillbehör för just ditt
behov.
Så kom in och ställ en fråga till oss.
Det är därför som vi finns.
Hitta din närmaste butik på kjell.com.

Trafiksäkerhetsutbildning

Shoppa i Borlänge!
Hotellpaket 2 personer från: 800 kr/natt
Hotellet ligger i centrala Borlänge, nära IKEA, Kupolen
och Aqua Nova äventyrsbad. Allt detta ingår:
• övernattning i dubbelrum
• frukt och vatten på rummet vid ankomst
• stor frukostbuffé
• fri tillgång till relax/gym på hotellet
• 100 kr värdecheck per natt i vår
restaurang Broken Dreams
• rabatt på Aqua Nova äventyrsbad
Erbjudandet gäller tors–sön i mån av plats,
t o m 131231. Ange bokningskod ”Dalakraft”.

BEST WESTERN Gustaf Wasa Hotell
Tel: 0243 21 74 00 Mail: info@gustafwasa.se
www.gustafwasa.se

Säkert sparande!
Rabatt på energismarta produkter

49,90:74,50:Kontrollera på ett enkelt sätt förbrukningen av
dina teknikprylar därhemma. Ord. pris 149:-

LED-spotlight med
endast 4 W förbrukning.
Motsvarar en 30 W halogen.
Ord. pris 69,90:-

Erbjudandet gäller t o m 131231.
Ange rabattkod ”Dalakraft”.

Öva bilkörning på halkbana!
En trafiksäkerhetsutbildning som kan rädda liv
Dalakraft, Dalarnas Försäkringsbolag
och NTF Dalarna erbjuder en kraftigt
rabatterad trafiksäkerhetsutbildning.
Tider: Lördag 23/11 kl 10–14

bil eller banans bil. (Hyra 300 kr/bil,
för 2 personer.)
Pris: 500 kr (ord pris 1 795 kr).
Kaffe och smörgås i pausen ingår.

Sista dag för anmälan: 131114.

Priset är per person och adderas till din elfaktura.

Lördag 30/11 kl 10–14

Anmälan: Kundkontakt Dalakraft,
tel: 0771 48 80 00

Sista dag för anmälan: 131121.

Plats: Trafikövningsplatsen, Ingarvet,
Falun. Körmomenten sker i egen

