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Elleverans från Affärsverken till medlemmar i Sturkö Samhällsförening
Vi på Affärsverken är glada för att Sturkö Samhällsförening valt oss som elleverantör. Vårt
mål är att erbjuda medlemmarna i föreningen ett förmånligt elavtal samt en personlig och
lättillgänglig kundservice.
Affärsverken har tillsammans med Sturkö Samhällsförening kommit fram till ett avtalsförslag
som innebär ett fyraårigt pris på 55,1 öre/kWh (inkl elcertifikatsavgift,
exkl skatt och moms). Ursprungsmärkt el från vattenkraft ingår utan extra kostnad.
Svenska Kraftnät har beslutat att dela in Sverige i fyra elområden från och med den
1 november 2011. Detta kommer att innebära olika priser i de olika områdena, både för
rörligt och bundet pris. Kunder med bundet pris vars anläggning ligger söder om en tänkt
linje mellan Varberg och Oskarshamn, kommer att få en korrigering med skillnaden mellan
områdespriset i SE4 (framtida Sydsverige) och SE3 (nuvarande svenskt pris). För er del
kommer det att innebära att ni fram till 1 november 2011 betalar 55,1 öre/kwh och efter detta
datum justeras priset varje månad mot SE3. Svenska Kraftnät bedömer efter en
konsultrapport att skillnaden blir mellan 0,6 och 0,8 öre i påslag, över tid. Detta gäller också
om någon medlem skulle ha en anläggning i norra Sveriges elområden SE1 och SE2.
Vill ni ta del av erbjudandet?
Fyll då i avtalet och sänd det till oss i bifogat svarskuvert. För att erbjudandet ska gälla
måste avtalet vara oss tillhanda senast måndagen den 14 juni 2010. För avtal som
kommer in efter detta datum gäller Affärsverkens ordinarie prislista vid tecknandet men med
samma slutdatum som ramavtalet.
Ni som har Sturköavtal med Affärsverken idag kommer även att få denna information med
posten.
Om du har några frågor eller funderingar kring avtalet eller kring de olika elområdena så är
du välkommen att kontakta mig på telefon 0455-783 09 eller vår kundservice på telefon
0455-783 75.
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