
DALENS ENERGIGRUPP 

Bildades år 2001 som en arbetsgrupp inom TOLTORPSDALENS EGNAHEMSFÖRENING 

för att underlätta elinköpen för medlemmarna på den nu fria marknaden, som var svår att överblicka. 
Avsikten var att kartlägga och föreslå lämpliga leverantörer. Energigruppen bestod av Per-Erik 
Vestberg och Ove Paulusson. 70 leverantörer i Sverige och Norge kontaktades varav 26 granskades 
närmare och flertalet lämnade offerter. Avtal tecknades med KRAFTKOMMISSION AB för ett år. Priset 
blev 22,43 öre/kWh helt utan årsavgift. De medlemmar, som önskade rörligt pris, fick betala Nord-
Pools pris + 2,0 öre. Flertalet av medlemmarna tecknade sig för fastprisvarianten. Nästa avtalsperiod 
blev 2002-11-01 till 2003-11-01 med liknande villkor. På senhösten 2002 ställde Kraftkommission AB 
in elleveranserna till sina kunder,  istället fick vi Mölndal Energi  som elleverantör till kraftigt 
försämrade villkor. Detta trots våra förhandlingsförsök med bolaget. Efter tre månader tecknades 
avtal med en ny leverantör, BestEl AB i Sollebrunn, som än i dag 2014, är vår leverantör. 

Energigruppen hade och har inga ambitioner eller kompetens att föreslå typ av värmesystem eller 
energisparande åtgärder för den enskilde medlemmen utan endast föreslå lämplig, prisvärd 
elleverantör. 

Antalet medlemmar, som utnyttjat Energigruppens förhandlingar och rekommendationer, har varit 
varierande 100 – 125 stycken. Det har oftast varit möjligt att teckna avtal med viss variation, rörligt 
eller fastpris ett till fem år. När Kraftkommission utgick som leverantör år 2002, fick vi avsevärt 
försämrade leveransvillkor av Mölndal Energi . Vi kontaktade Konsumentombudsmannen, KO, vilket 
även en del övriga av Kraftkommissions tidigare kunder gjorde och beslut togs då att inleda ett s.k. 
gruppåtal mot dessa, som ganska snart ändrade namn till Stävrullen. Då fanns sammanlagt c:a 7000 
missnöjda tidigare kunder som ansåg att Kraftkommission/Stävrullen var ersättningsskyldiga för de 
merkostnader vi utsatts för. År 2014 återstod c:a 2000 av dessa. Detta gruppåtal har i december 2014 
äntligen kommit till vägs ände med en kompromiss där vi , grovt räknat, ersattts med c:a 2/3 av 
förlusten vid påtvingat byte av elleverantör till Mölndal Energi. 

Energigruppen består i dag av TEF-medlemmarna Bertil Torstensson och Ove Paulusson. 
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