
14 av byaföreningarna i Kullabygden har tillsammans med 

Kullabygdens LRF förhandlat fram ett nytt elavtal med Dalakraft. 
Avtalet ersätter nuvarande avtal som löper ut 31 december 2022. 

Marknadsläget är i år extra komplicerat varför 

de tillfrågade elbolagen inte kunnat erbjuda 
avtal med fasta priser över en längre 
tidsperiod. Byaföreningarnas förhandlare har 
därför sökt andra avtalsvarianter med kortare 
avtalsperiod. 

Målsättningen har varit att skapa ett tryggt 
och enkelt elavtal där man, så långt det är 
möjligt, undviker obehagliga pristoppar. 

Tvåstegsavtal 

Det förhandlade ramavtalet är uppdelat i två 
steg, med en automatisk övergång mellan 
stegen. 

Steg ett innebär att nuvarande avtal den 
1 januari 2023 övergår till Dalakrafts Dala 
Elfond med bred riskspridning. 

Detta gör oss bättre rustade inför annalkande 
årstids sannolika höga prisläge. 

Steg två inträder senare under 2023, när 
marknaden förhoppningsvis stabiliserat 
sig. 

Tidpunkten bestäms i samarbete med 
Dalakraft. Då går avtalet automatiskt över i en 
fast volymmix där merparten av 
hushållsförbrukningen debiteras till ett 
fast pris, men med en mindre rörlig 
del, så kallad balanserad riskspridning. 

 

På detta sätt åtnjuter vi optimal 

prismix och minimerar obehagliga 
överraskningar. 

Medlemmar i Mölle By och Kulturförening 
som har nuvarande elavtal hos Dalakraft 
kommer att få det nya avtalet Dala 
Elfond hemskickat för förnyelse i god tid av 
Dalakraft.  

Det är varje abonnent själv som avgör om 
man vill teckna detta avtal med Dalakraft eller 
söka annan lösning på marknaden tex rörligt 
timpris. Byföreningarna har förhandlat fram 
ett ramavtal så bra som vi bedömer det går 
att få fram under rådande förhållanden. Men 
var och en tar själv ställning till om man vill 
vara med eller inte. 

Mer info om avtalet publiceras fortlöpande 
på föreningens hemsida 
www.mölle.se samt i nyhetsbrev.  

Även de medlemmar i byföreningen som för 
närvarande inte har avtal med Dalakraft är 
givetvis också välkomna att teckna detta nya 
elavtal. 

 

 

https://gantrack2.com/t/l/7177776/1_MzMzODY2MTczMTM=/

