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Viktigt om EL.Avtal

Regeringen har beslutat att det skall vara en förkortad
anmälningstid, för tecknande av EL-avtal ,sista dag är
nu 25 Augusti.

Vi vill med detta Metall Aktuellt informera lite mer om
detta, orsaken är att det är otroligt viktigt att göra ett
aktivt val.

Viktigt om EL.Avtal
Vi har tagit fram tre olika alternativ vad det innebär:
1 Den som inte gör någonting ( struntar i det)
2 Gör avtal med Brukskraft ( tidigare Dfs kommun)
3 Gör avtal med LO.EL
( Telge Energi)
Vi har utgått i dessa olika fall från att man förbrukar
20000 KWH/år. Det innebär att El-kostnaden då är
12.525 kr/år
Så här blir utfallet i dessa 3 alternativ
Gör inget Brukskraft

LO-avtal

Förbrukn

0,2600

0,1690

0,1620

Skatt

0,1510

0,1510

0,1510

Nätavgift

0,0900

0,0900

0,0900

Summa

0,5010

0,4100

0,4030

Moms 25%

0,1253

0,1025

0,1008

Summa

0,6263

0,5125

0,5038

Årskostnad

12 525

10 250

10 075

Fast kostnad
Summa
Sparar/år

0
12 525
0

150,00

0

10 400

10 075

2 125

2 450

11 Augusti 1999

Vad är det egentligen som blir billigare?
I elpriset på din elräkning hemma ingår inte bara
kostnaden för själva energin. På din nuvarande
elräkning består den totala summan av tre olika delar.

Vad vi vet så kommer inga avtal för oss anställda inom
företaget att ske före detta datum.
De personer som inte bryr sig och struntar i att göra ett
aktivt val , den personen betalar samma elpris som
idag.och förlorar ekonomiskt på det.

WWW .JBK.

De tre olika delarna är
Energiskatt Beslutas av riksdag. För närvarande är
energiskatten 15,1 öre/ Kwh
Nätavgift

Betalas till den som äger elnätet. För
närvarande är den 9,0 öre/kwh

Kraftpris

Som är priset på själva elen. Det är här du
kan spara pengar genom att byta
elleverantör.

Kraftpriset. Det är här marknaden avregleras nu,
När du jämför priser är det alltid bara kraftpriset du
ska jämföra.

Koncern Aktuellt
Avesta Sheffield har styrelsemöte 24 Augusti , men
vad vi kan se så är det inga frågor som kommer att
beröra oss i Degerfors.
Det kommer att bli en extra bolagsstämma i höst där
Tony Pedder kommer att väljas in som ny ordförande.
Pedder:s bakgrund är bl.a att han var chef för det
rostfria i British steel fram till 1989,
Förhandlings arbetet pågår även om hur det nya
bolaget med Hogovens + British steel skall se ut och
hur det fackliga samarbetet skall fungera.

Familjebåten
Vi kommer under hösten på ett klubbmöte ta upp
frågan vad vi skall göra med vår familjebåt
Orsaken till frågan är att den inte använts i den
utsträckning som vi skulle kunna tro fast vi haft en
mycket bra sommar.
Den har bara varit utlånad 15 gånger,
• Om det är någon som har tips vad vi kan göra med
den eller har nya ideer kontakta Metall.

Super viktigt
För att få ett lägre EL-pris så måste man aktivt ta
kontakt med El företaget som man vill ha
Men det måste ske FÖRE 25:e Augusti
• Den som vill göra avtal med Brukskraft kan ringa
48521 och anmäla sig där.
• Vi har även blanketter för LO-EL på vår exp.

Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare och haft
kostnader så är fondens nästa utbetalningsdag
Fredagen den 20 Augusti mellan 08.00-13.00

