Information från Affärsverken till boende på
Bergåsa och Västra Mark
Bergåsa/Västra Mark Villaförenings styrelse har beslutat att fortsätta förorda Affärsverken som elleverantör
fr o m 1 januari 2011. Det elavtal som medlemmarna erbjuds att teckna via föreningen kommer att likna den lösning
många stora företag idag väljer. Grunden ligger i Affärsverkens produkt Börspaket Expert, som enskilda privatpersoner i vanliga fall inte har tillgång till. Anledningen till att produkten passar er som privatpersoner i en förening är
att er samlade volym kan jämföras med ett företags. Tillvägagångssättet innebär följande för er som kund:
Produkten är en så kallad portföljförvaltning där vi delar upp inköpen av er samlade förbrukningsvolym i tre delar:
– En fast, långsiktig del som innebär andelsinköp av hela energivolymen för hela förvaltningsperioden.
– En mellanlångsiktig del som innebär aktiv handel på elbörsen (köp/sälj) för påföljande kalenderår.
– En rörlig del som helt följer elbörsens svängningar.
På detta sätt ökar möjligheten till ett sammanlagt bättre elpris. Fördelningen mellan respektive del kommer att
preciseras i ramavtalet som föreningen tecknar med oss. Affärsverken har en tydlig riskpolicy som vi jobbar utefter
och vi har även en inköpspolicy, vilket innebär att vi inte äventyrar era elpriser. Sättet att handla minimerar riskerna
både för er som elkonsumenter och för oss som elleverantör. T ex minskar risken att handla vid fel tillfällen som
inköp av fastpris kan innebära.
I förvaltningen av den mellanlångsiktiga delen jobbar vi hela tiden mot ett jämförsindex. Om vi slår index kan vi ta
del av den vinst som vi genererar till föreningens portfölj, vilket driver oss att göra ett så bra förvaltningsjobb som
möjligt. Detta ger i sin tur er som elkonsumenter ett så lågt elpris som möjligt. Våra tre senaste portföljer har alla
slagit index och vi ligger mycket bra till för de portföljer vi just nu förvaltar för 2011.
Portföljförvaltningen bygger alltid på ett långsiktigt tänk där vi försöker hålla priserna på en jämn nivå utan stora
svängningar. I januari varje år får du som kund en sammanställning över hur förvaltningen fortlöpt året innan samt
ett förväntat pris för året som följer.
Vi kommer att presentera mer detaljerad information gällande leverans, anslutning, uppsägning, fast avgift, påslag
m m den 18 november då vi är med på er förenings medlemsmöte. Då finns det också tillfälle för er att ställa frågor.
Avtalsförslag och avtalsvillkor kommer i god tid innan årsskiftet att skickas hem till er som idag har elavtal med
Affärsverken genom Villaföreningen. Vår förhoppning är att vi även ska ha avtal klara för utdelning på mötet den
18/11.
All el som Affärsverken levererar till privatpersoner kommer från förnyelsebara källor!
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