
I områdena Hästö, Bergåsa och Västra Mark är det idag 531 hushåll som är 

anslutna till Affärsverkens föreningsportfölj för elleveranser. Det har under 

de senaste åren varit ett stort intresse för den här modellen av elavtal i både 

villaområden och bostadsrättsföreningar, och vi är glada över att så många 

väljer oss och den här typen av elavtal.

  Året som gick, 2012, blev det andra året för er portföljförvaltning, och ett år 

då de låga elpriserna fortsatte att dominera elmarknaden. Tack vare god tillgång 

på vatten i magasinen och kärnkraft som nästan gått för fullt, har vi sett låga 

prisnivåer både här det gäller de rörliga och de fasta priserna. Under lågkonjunk-

tur så minskar efterfrågan på el, vilket innebär att trots vinterväder så har de 

låga priserna hållit i sig.

  På baksidan kan du följa prisutvecklingen av portföljen samt se en prognos 

för framtiden.

 

Rapport elleveranser i föreningsportföljen

Under 2012 tog Affärsverken ytterligare 

ett steg mot en hållbar framtid, genom 

att sätta Karlskronas nya kraftvärme-

verk i drift. Förutom fjärrvärme, så kan vi 

numera även producera 65 GWh lokal och 

miljövänlig el per år.
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Box 530, 371 23 Karlskrona. Tel 0455-783 00. www.affarsverken.se

Hur har det gått för portföljen?
Elinköpen för 2013 års förbrukning är klara och för 2014 är 50% av portföljen 

färdigköpt. Prognosen ser bra ut och visar på lägre priser framöver, då inköpen 

gjorts under de låga prisnivåer som marknaden erbjudit under 2012. Elpriset blir 

5 öre lägre under 2013, i jämförelse med 2012-års priser, och för 2014 blir det 

10 öre lägre priser. Detta förutsätter dock att förbrukningen i portföljen ligger 

kvar på samma nivå som under 2012.

 

Prisjämförelse av de olika avtalsformerna. Priser i öre inklusive elcertifikatsavgift, men exklusive skatt och moms.

Har du frågor om portföljen? Välkommen att kontakta Josefin Åkesson på telefon 

0455-783 26. Du kan också kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.


