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Vid din sida - testa 
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Rekordpriser för 2022  
- men mildare väder 
kan ge lägre elpriser

Så här mycket el 
kan du spara i vinter!



Nu går vi in i 2023, och kan blicka tillbaka på ett 
år som var historiskt på många sätt med allt som 
hände i världen och inte minst på elmarknaden. 

Det genomsnittliga rörliga priset för 2022 blev 
mer än dubbelt så högt som 2021. Förutom den 
ekonomiska effekten som detta haft på dom 
svenska hushållen så har oron över det osäkra 
läget varit stor. Vi har alla behövt tänka till och 
ställa om, och tillsammans spara el för att minska 
riskerna för förbrukningstoppar, prischocker och 
i värsta fall tillfälliga avstängningar av elen. En 
stor eloge till alla er som varit med och bidragit, 
vi hoppas att ni känner att vi har funnits där vid er 
sida och hjälpt er på alla sätt vi kan!

Vår roll som elhandlare har också förändrats det 
gångna året, då vi gått från försäljare av elavtal 
till att numera vara rådgivare kring elförbrukning, 
energibesparing, värmesystem och tillverkning 
av egen fossilfri el, där har vi en viktig roll framåt. 
Om vi ska klara både att betala våra framtida 
elräkningar och nå våra klimatmål, så måste alla 
ta en mer aktiv del i vår egen energiförbrukning 
och elförsörjning. Och där kommer vi på Borås 
Elhandel att fortsätta finnas för dig – vid din 
sida i elkrisen och i omställningen mot en hållbar 
elmarknad. 

Andreas Edlund
Tf VD, Borås Elhandel

Andreas har ordet

I vår smarta och proaktiva FAQ kan vi nu 

erbjuda hjälp och kunskap dygnet runt på 

vår websida och Mina sidor. Lika lätt som 

det ska vara att göra smarta, hållbara val, 

ska det vara för våra kunder och besökare 

att få tillgång till hjälp online! Vill du hellre 

prata med oss är du självklart välkommen att 

ringa oss på telefon 033-20 67 00, vardagar 
mellan kl. 8-12, som vanligt!

Nytt år, nya tider!

Solvatten är en kombinerad vattenrenare 

och vattenvärmare, som med hjälp av 

solenergi värmer och renar 10 liter vatten 

utan kemiska tillsatser, elektricitet eller 

avancerade filter. 

Stötta Solvatten med 10 kr/månad genom 

att kontakta kundsupport. Beloppet läggs 

till din faktura och kan sägas upp när som 

helst. Läs mer om Solvatten på vår hemsida.

Ditt bidrag 

gör skillnad!

Solvatten 
vatten som renas 

med solkraft

Vid din sida - testa 
vår smarta FAQ 

Vid din sida  
i energikrisen



Priserna på elmarknaden föll tillbaka i slutet av 
december efter att väderprognoserna visade på 
ett omslag till mildare väder i Norden och på 
Kontinenten. 

För januari till och med mars, är prognosen att 

det rörliga priset kommer att ligga mellan 2 kr 

till 2,5 kr/kWh exklusive moms om all planerad 

produktion är igång. Förutom välfyllda gaslager 

i Europa och lägre bränslepriser så är fler franska 

reaktorer tillbaka i drift vilket haft en dämpande 

effekt, även om kärnkraftsproduktionen i landet 

fortsatt är historiskt låg.

De höga spotpriserna under första två veckorna  

i december berodde dels på det kyliga och vind- 

fattiga vädret, dels på att isläggning på älvarna 

påverkat vattenkraften negativt, samt att OKG 

tagit reaktorn Oskarshamn 3 ur drift för att åt- 

gärda ett generatorfel. Vi får hoppas att vi får  

en fortsatt mild och blåsig vinter så att elpriserna 

håller sig på en hyfsat stabil nivå framöver.

Marknadsläget

Vädret påverkar  
elpriserna framöver

Mildare väder ger lägre priser

Glöm inte att  
följa oss på instagram, 

 @boraselhandel Där hittar  
du allt om energispartips,  

elavtal och uppdaterad info om  
vad som händer på elmarknaden.

Så här mycket el 
kan du spara i vinter!

Badrumsgolv 1000 kWh 
Ofta är golvvärmen inställd på högre 
temperatur än resten av huset, och om 
dörren står öppen förbrukas det ännu 
mer energi. Sänk golvvärmen till samma 
temperatur som resten av huset, se till 
att alltid ha dörren stängd och stäng av 
helt under sommaren, så kan du minska 
elanvändningen med minst 1000 kWh.

Duschtid 800 kWh 
Fem minuter om dagen i en dusch 
som förbrukar 12 liter vatten/min ger 
en elförbrukning på 800 kWh/år. Om 
varje person i en familj på 5 personer 
minskar sin duschtid med 1 min/dag  
blir besparingen 800 kWh per år.

Under 2022 har antalet sålda 

solcellsanläggningar hos oss fördubblats, 

jämfört med året före. Regeringen föreslår nu 

att höja stödet för solceller från nuvarande 

15% till 20% från årsskiftet, bra tycker vi!

Ökat bidrag
för solceller

Efter ett tufft år med en mycket turbulent 

marknad och oro, visar årets SKI-rapport 

(Svenskt Kvalitets Index) att förtroendet för 

elbranschen i stort minskat med 2 enheter. 

Borås Elhandel ökade dock med 0,3 enheter, 

och ligger hela +5,2 över branschsnittet. Det 

gör oss stolta och glada!

Tack för förtroendet!

Uppvärmning  
2000–3300 kWh 
För varje grad man 
sänker snittempera- 
turen i huset minskar 
elförbrukningen med  
5%. Tänk på att du kan 
ha en lägre temperatur 
i förråd, garage och 
rum som inte används. 
Nya tätningslister vid 
dragiga dörrar och 
fönster kan minska 
elanvändningen med 
upp till 800 kWh. 

Badrummet Köket

Droppande kran – 700 kWh 
Att åtgärda en droppande  
varmvattenkran ger en kostnads- 
besparing som motsvarar en  
dusch per dag, ca 700 kWh/år.

Diskmaskin – 500 kWh 
Det mest effektiva sättet att diska 
är att använda diskmaskinen. Den 
förbrukar cirka 1 kWh per disk medan 
handdisken drar 2–3 kWh el. Om 
man diskar 220 gånger per år blir 
besparingen ca 500 kWh.

Värme Här kan du  
spara mest!



CYKEL-
SLANG

KAN 
 TÖLP 
 VARA

BOR 
PÅ NYA 

ZEELAND

SES MED 
SKUR 

MUSIK-
JOBB

RÖVAR-
KULA

AKVA-
RIEFISK

SJÄL-
LÖSA

SNO-
KARNA

NR 2 

HAR VA-
RIT MED 
LÄNGE

ÖVERTA
 

BH

SLITER I 
HAMNEN

HÅLLER 
UPP EN 
SKIVA 

GER DUN

BLÅ 
BAND

@
 

FÖRBI

KAN MAN 
BEFÄLET 

FÖR-
SKOLA

ADRESS- 
TYP

 

TILLTALAT

ABRA-
HAMIAN

 

RÅKEN

ÄNDA

LIKAR-
TADE 

GER 
KANA

SKJUTA 
UPP

AMIN I 
UGANDA

GNUTTA
 

SES PÅ 
KORT

SPYR 
BILAR 

BÄR 
LITEN

UTLOPP
DEL AV 

SÖM
GE FART

©Bulls

NAMN

ADRESS

POSTNUMMER

E-POST

MOBIL

Månadens 
korsord
Skicka in ditt svar med  
post eller via e-post till  
tavling@boraselhandel.se 
Ditt svar ska vara oss tillhanda 
senast den 6 mars 2023.  
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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