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Tips!

Nu ännu lättare att 
använda elbilspoolen

Fortsatt osäkert marknadsläge 
– vi tipsar om elavtal och hur du 
själv kan påverka

Upptäck appen Rulla!

Fast pris, rörligt  
eller något annat?



Du bokar bilen för tiden du 
behöver – bränsle, trängselskatt 
och försäkring ingår i priset. 
Perfekt för såväl de korta 
ärendena som den hållbara 
familjesemestern. Läs mer på  
vår hemsida!

Borås Elbilspool – rulla hållbart 
precis när du behöver det!
Visste du att vi på Borås Elhandel startade 
Borås första elbilspool 2019? Nu löser du 
enkelt både bokning och upplåsning av en 
elbil genom appen Rulla. 

Låt oss bevaka din 
önskenivå! 

För dig som vill göra andra  
saker än bevaka prisläget

I väntan på bättre tider
Elmarknaden, och därmed också elpriserna som vi 
kan erbjuda våra kunder på både fasta och rörliga 
avtal, är väldigt beroende av vad som händer i 
världen just nu. 

Efter ett år där priserna varierat kraftigt och med 
toppar vi sällan skådat, så är det nu många som 
funderar på om och när det är läge att binda 
sitt avtal för att slippa förra vinterns otrevliga 
överraskningar. 

Tyvärr så ser vi inte att variationerna i elpriset är 
på väg att stabiliseras. Kanske är det till och med 
så att de är här för att stanna, då energibranschen 
just nu håller på att förändras i grunden utifrån 
faktorer vi inte kan påverka. Från att el har varit 
något som bara funnits i vägguttaget, som vi 
kunnat ta lite för givet, är nu elförsörjningen en 
av våra viktigaste och mest utmanande frågor 
för en hållbar framtid. Som elhandlare har vi ett 
jätteansvar i att hjälpa människor att ställa om och 
hitta nya, smartare sätt att producera, använda 
och handla med el, utifrån våra nya förutsättningar. 
Vi behöver alla bli en del av lösningen, och ett 
sätt att ta kontroll över din elfaktura här och 
nu och samtidigt bidra till en smartare kollektiv 
elanvändning är att teckna ett Timspot-avtal. Med 
ett Timspot-avtal betalar du vad elen kostar just 
den timme när du använder den, och genom att 
anpassa delar av din elanvändning till de tider på 
dygnet då färre använder el och elen också är 
billigare, så kan du både spara pengar och bidra 
till en jämnare efterfrågan på el. Vilket är bra för 
oss alla!

Så, i väntan på bättre tider vill vi tillsammans med 
er göra det bästa av den tid vi har just nu. Med 
smarta elavtal och en ännu smartare elanvändning 
kommer vi långt! Varmt välkommen att kontakta 
oss om du vill resonera kring vad som passar dig.

Soliga hälsningar och fin vår!

Patrik Andersson
VD, Borås Elhandel

VD har ordet!

Nu kan du som har ett elavtal hos Borås 
Elhandel lägga tid på annat än att hålla 
koll på prisläget på elmarknaden. Med 
vår tjänst Prisbevakaren kan du lägga en 
bevakning på det pris du önskar betala 
för ditt fastprisavtal, så får du ett mejl när 
något av våra fastprisavtal når din nivå.  
Då kan du välja att binda ditt avtal eller 
lägga in en ny bevakningsnivå! Läs mer 
och beställ tjänsten på boraselhandel.se/
prisbevakaren, eller ring vår kundsupport 
så hjälper vi dig. 

Borås Elhandel  
i ny kostym

Energibranschen  
förändras – och det gör också vi!  
Vi vill göra dialogen med våra 
kunder ännu bättre, och en del i det 
arbetet är att vi uppdaterat hur vi 
ser ut. Samma Borås Elhandel, men i 
ny kostym – hoppas ni gillar det!



Mindre nederbörd och kallare väder i kombination 
med kraftigt stigande gaspriser har fått både de 
fasta och rörliga priserna att stiga senaste tiden.  
Kriget i Ukraina påverkar oss på många olika sätt, 
elpriset är ett av dem. Osäkerheterna rörande 
den framtida energiförsörjningen i Europa har lett 
till att priser på både fastprisavtal och spotpriser 
ligger på höga nivåer. 

Det osäkra läget verkar också bestå och ditt elpris 
kan svänga en del även framåt. Därför kan det vara 
bra att fortsätta ha koll på ditt elavtal och göra 
aktiva val när du kan. Kanske kan ett fastprisavtal 
vara ett alternativ om man finner det osäkra 
elpriser besvärligt. Genom vår tjänst Prisbevakaren 
kan du ha koll på när kostnaden för fastpris är på 
en nivå som passar dig. 

En annan god idé kan vara att inför hösten och 
vintern fundera över om man kan göra några 
långsiktiga och större investeringar för att få 
ner sina energikostnader, t ex i solceller eller 
värmesystem. 

Marknadsläget

10% rabatt på alla  
camping- och ställ- 
platser!

Tre tips på hur du kan  
minska din elförbrukning  
(och därmed din elkostnad!)

Justera inomhustemperaturen. 
Energianvändningen minskar 
med 5% för varje grad, så bara 
någon grads minskning minskar 
din kostnad. 

1

2 Hellre off än stand-by.  
Stäng av apparater som du inte 
använder så förbrukar du inte 
onödig energi.

3 Ta en kortare dusch.  
Genom att minska tiden eller 
temperaturen i duschen kan du 
enkelt minska kostnaden för 
varmvatten. 

Små 
justeringar räcker också 

långt! 

Att campa är ett både smart och härligt sätt 
att semestra på. Nu får du som kund hos oss 
10% rabatt på Campcation, Sveriges snabbast 
växande bokningssida för camping- och 
ställplatser. Där kan du enkelt planera, boka 
och hitta guldkorn inför din nästa resa.

Ta del av erbjudandet via Mina sidor på 
boraselhandel.se och ange koden boras2022 
när du bokar!

En hållbar  
semester!

Marknadsläget

Fortsatt osäkert läge på elmarknaden
Det händer mycket i världen just nu som påverkar elpriserna framåt. 
Så hur ska man tänka kring elavtal? 
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Månadens 
korsord
Skicka in ditt svar med  
post eller via e-post till  
tavling@boraselhandel.se 
senast den 4 juli 2022.  
Bland de rätta svaren drar  
vi fyra lyckliga vinnare som  
får tre trisslotter var.  
Vinnarna meddelas via  
e-post eller telefon. 

Svarspost: Borås Elhandel, Box 373, 501 13 Borås 

Borås Elhandel AB
Besöksadress: Västerlånggatan 6, Borås
Postadress: Borås Elhandel. Box 373, 501 13 Borås
Tel: 033-20 67 00

Konsumenträtt: Information om konsumenträtt, klagomål, organ för rådgivning  
eller hjälp vid tvistlösning samt oberoende energirådgivning finns på  
boraselhandel.se/konsumentratt. Informationen kan även fås via kundservice.

Jag vill inte att Borås Elhandel sparar mina ovanstående kontaktuppgifter 
för att skicka ut framtida information och erbjudanden från Borås Elhandel.
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