
MARS 2023

Strandstädning
Medverka gärna på strandstädning med 
efterföljande korvgrillning lördagen den 1 
april kl 10-12. Ju fler vi är desto lättare är det 
och roligare blir det. Vi samlas vid campingen 
Destination Strandbaden längst ner på 
Strömstadsgatan, där har vi också den avslu-
tande korvgrillningen.

Årsmöte
Välkommen till årsmöte söndagen den 2 
april kl 13-15 i Beach Club i Beach House, 
Destination Strandbaden (f d kyrkan Öre-
strand). Som vanligt ser vi till att detta är väl 
förberett. 

Monica Berg lämnar styrelsen efter att ha 
varit kassör i 10 år. Valberedningen med Eva 
Almér och Sanna Lindberg föreslår att Kris-
tian Pahlmark blir ny kassör. Valberedningen 
föreslår att övriga styrelseledamöter och revi-
sorerna omväljs. Styrelsen föreslår att med-
lemsavgiften för 2024 blir oförändrat 100 
kronor per hushåll. 

Till arrangemanget efter själva årsmötet 
har vi bjudit in representanter för Höganäs 
AB – vår granne i söder. Fredrik Nilsson, 
verksamhetsansvarig Höganäs Sweden AB 
och Anders Bergman, miljö & klimatsamord-
nare Höganäs AB deltar och berättar dels om 

Våren 2023!
företagets verksamhet, dels om företagets 
klimat- och miljöarbete. De kommer också att 
berätta om Probiostålanläggningen samt 
förklara miljötillståndsprocessen och ären-
dets fortsatta hantering. 

Vi avslutar med att bjuda på fika. Till kaffet 
hoppas vi också att bli bjudna på ett nytt 
nummer i serien ”Det gamla Strandbaden”, 
denna gång med fokus på Lönnskog.

Midsommar 
Midsommarafton 23 juni blir det sedvanligt 
midsommarfirande på Lärkan.

Sommarträff
Lördag eftermiddag den 5 augusti blir det 
sommarträff. Årets träff riktar sig till barn och 
familjer. Magnus Jarlöv kommer att ha 
cirkusskola för barnen. För de vuxna blir det 
information och diskussion om angelägna 
strandbadenfrågor, där även kommunalrådet 
Johan Ingvarson medverkar.

Väg 111 – igen
I slutet av januari medverkade Sören 
Hesselmark och jag på ett trafikmöte med 
kommunledningen och företrädare för 
kommunens byaföreningar. Vi tog åter upp 
frågan om väg 111. Det handlar dels om 
behovet av en ny väg öster om 
Strandbaden och Nyhamnsläge, dels om 
behovet av förbättringar av nuvarande väg. 
Kommunen delar fullt ut vår problembild. 
Peter Schölander berättade att kommunen 
jobbar för att få in ny väg 111 i RTI-planen 
(regional infrastrukturplan) och att det är 
högt prioriterat. Johan Ingvarson tillade att 
kommunen även försöker hitta nya sätt och 
nya lösningar för att komma vidare. 

Då det i nuläget saknas långsiktiga lös-
ningar får man fokusera på kortsiktiga 
sådana. Johan sa vidare att det är bra med 
initiativ som sätter press på Trafikverket 
och uppmanade byaföreningarna att fort-
sätta med att ligga på Trafikverket.

Bussar med 
förhinder
Bussresor mellan Strandbaden och 
Helsingborg kan ibland ta uppemot en och 
en halv timme, där nästan en timme är till 
för väntan i Höganäs. Vi vill ha tätare 
avgångstider och kortare restid. 

Vi har framfört våra synpunkter till såväl 
Skånetrafiken som till kommunens trafik-
planerare. I början av mars är det byaråd där 
företrädare för kommunens byaföreningar 
träffar ansvariga politiker och tjänstemän 
från kommunen. På agendan för det mötet 
finns bussfrågan. Det är hög tid att man även 
förbättrar bussresandet för de som bor norr 
och öster om Höganäs tätort.

Örestrand och Margreteberg
Båda anläggningarna Örestrand och 
Margreteberg ägs av kommunen. 
På Örestrand driver Joachim Lindell genom 
Destination Strandbaden hotell och cam-
ping. Restaurangen har under 2022 stått out-
nyttjad. Kommunen har annexet som bered-
skap för placering av kvotflyktingar och 
eventuella flyktingar från Ukraina. 

Margretebergsanläggningen används i 
begränsad utsträckning av kommunen för 
tillfälligt boende. 

På lång sikt är kommunens ambition att 
båda anläggningarna ska användas för 
turistverksamhet. Det är en ambition som 
kommunledningen tydligt framfört vid flera 
tillfällen de senaste åren. Den ambitionen 
delas av byaföreningen och vi har tryckt på 
för att den också ska realiseras. I hd.se fanns 
19 februari uttalanden från kommunchef 
Herman Crispin. Han säger bl a att fram-
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tiden för Örestrand kan handla om bostäder 
eller tillfälligt boende som hotell och res-
taurang. Han tänker sig någon form av täv-
ling där företag får lämna in förslag på vad 
de vill göra, utifrån ramarna bostäder eller 
besöksnäring. 

Att Örestrand kan göras om till bostäder 
och att det är aktuellt med en tävling är 
definitivt nyheter. Den här typen av utta-
landen bör ha stöd hos styrande politiker. 
Jag undrar varför dessa inte själva sagt 
detta och vilken grund som finns. Det här 
tar vi upp på kommande byaråd. 

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande Strandbadens Byaförening

Verksamhets-
berättelse 2022

Medlemmar
2022 hade Strandbadens Byaförening 332 
betalande medlemmar. Därtill kommer två 
hedersmedlemmar. Målet är att 70% av 
Strandbadens hushåll är medlemmar, vilket 
därmed uppnås. Det är inte av ekonomiska 
skäl som det är angeläget med många med-

lemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler 
medlemmar desto starkare är byafören-
ingens röst i kontakter och dialog med kom-
munen, myndigheter och organisationer.

Strandstädning
Strandstädning skedde den 2 april av ett 
fyrtiotal flitiga strandbadenbor. Kommunen 
bidrog med städverktyg och soppåsar samt 
bortforsling av allt uppsamlat skräp. Strand-
städningen avslutades med korvgrillning. 
Den årliga strandstädningen underlättas av 
att många idkar strandstädning året om.

Midsommarfirande
Midsommarfirande skedde traditionsenligt 
på Lärkängen på midsommarafton. Jerry 
Melliander och Per Telg ansvarade för 
blomstervagn och resning av midsommar-
stången. Eva Almér svarade för sång och 
musik. Ett antal föräldrar tog hand om lekar 
och tävlingar för barnen.

Årsmöte 
Årsmöte hölls söndagen den 10 april. På 
årsmötet var 50 av föreningens hushåll 
representerade genom en eller ett par 
personer, totalt var vi närmare 70 personer. 
Karl-Axel Barkentin var mötesordförande. 

Bokslutet fastställdes och styrelsen gavs 
ansvarsfrihet. Pilar Synning invaldes som 
ny ledamot i styrelsen efter avgående Jes-
sica Wiklund. Styrelsen i övrigt och reviso-
rerna omvaldes. Eva Almér och Sanna 
Lindberg utsågs till valberedning med 
Sanna som sammankallande. Direkt efter 
själva årsmötet blev det ”Grannar mot 
brott” under medverkan av kommunpolis 
Helen Alexandersson och kommunens 
säkerhetsansvariga Kristina Pålsson. 

Ragnar Falck delade ut en ny skrift i den 
populära serien ”Det gamla Strandbaden” 
denna gång med fokus på Dannevangsområdet. 

Den andra och avslutande timmen ägnades 
åt Destination Strandbaden. Joachim Lin-
dell och Madeleine Eidmark visade runt 
samt berättade om nuläge och visioner. 
Byaföreningen bjöd på kaffe, bulle och kaka.

”Resenären”
Söndagen den 7 augusti avtäckte Magnus 
Jarlöv iklädd stinsmundering med stor 
glädje och kärlek vår nya staty på 
Stationstorget. ”Resenären” sitter nu på 
perrongen och väntar på tåget, som nog 
aldrig lär komma. Malin Nilsson på Björns 
Motorsågskonst i Mölndal har skapat 
konstverket, som är sågat ur en och samma 
ekstock. Bänken hon sitter på har 
kommunen skänkt. Inköpet av statyn kan 
alla medlemmar känna sig delaktiga i.

Sommarträff
Avtäckningen av ”Resenären” var 
inledningen till årets sommarträff. Årets 
tema var ”Partierna om Strandbaden”. 
Drygt 90 intresserade strandbadenbor 
lyssnade på hur politikerna ser på 
Strandbaden och vad de vill göra för de 
boende. Varje parti som idag finns 
representerade i kommunfullmäktige i 
Höganäs disponerade vardera 10 minuter 
för att redogöra för hur man agerar på fyra 
utvalda frågor: NSR Återvinnings-
anläggning, ny och gammal väg 111, 
Örestrand och Margreteberg samt 
naturområdet vid Margretebergs Strand. 
På slutet blev det en kortare frågestund, där 
åhörarna ställde kritiska frågor till 
politikerna. 

Berto Lindbom delade ut en ny skrift i 
serien ”Det gamla Strandbaden” denna 
gång med fokus på Smergelområdet. 
Sommarträffen avslutades med en eftersits, 
där politikerna fick prata och diskutera med 
väljarna. Byaföreningen bjöd på kaffe, bulle 
och kaka.

Julmarknad
Julmarknaden söndagen den 20 november 
blev en succé med ca 25 utställare och mer 
än 500 besökare. Årets julmarknad var 
förlagd till Stationstorget och vädret var 
perfekt. Eva Almér svarade för julsång av 
hög klass. Jultomtens önskelista från barnen 
blev längre än vanligt. Förutom jultomten 
lockades barnen främst av fiskdamm och 
ponnyridning.

F d handelsträdgården
Byaföreningen lämnade i mitten av maj 
synpunkter till kommunen på förslag till 
detaljplan för f d handelsträdgården. Vi var 
också med på det samrådsmöte som hölls 

Konstrundan i Nordvästra Skåne sker den 
7-16 april. I år ställer Pia ut i Strandbaden: 
Pia Eldin-Lindstén, Stora  Skärsvägen 6.

Foto: Catharina Falck
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Nu blir Länsbergs Mäklarhuset. 
Starkare och smartare tillsammans.

Köpmansgatan 1a, Höganäs   
Tel: 042-33 08 09    
maklarhuset.se/hoganas

Vi byter kostym, men fortsätter med att 
göra bostadsdrömmar till verklighet här 
på Kullahalvhön, där vi bor, lever och 
verkar. Nu backade av ett av Sveriges 
största mäklarföretag. Det innebär 
bland annat att vi kan erbjuda dig en 
större kundbas och smartare tjänster i 
samband med bostadsaffären. 

Varmt välkommen!

dalakraft.se     0771 48 80 00     info@dalakraft.se
Information om dina konsumenträttigheter, vår reklamationshantering och uppgift  
om var konsumenten kan få hjälp med råd om tvistlösning, finns på www.dalakraft.se

KULLABYGDENS
ELAVTALSPARTNER

Vi på Dalakraft är stolta över att vara

Fortsättning på nästa sida.

12 maj. Förslaget handlar om ett nytt 
bostadsområde med totalt 87 bostäder 
med en blandning av villor, radhus i två 
våningar och flerbostadshus i två våningar. 

Byaföreningens inlämnade synpunkter är 
i sammanfattning: En ny sträckning av väg 
111 utanför Strandbaden och Nyhamnsläge 
är nödvändig, då den nuvarande sträck-
ningen inte har kapacitet för ökad trafik. 
Förslaget till detaljplan har inte tagit till-
räcklig hänsyn till den ökade trafikmängden 
till och från planområdet och baseras dess-
utom på gamla uppgifter om trafikmängd 
på väg 111. In- och utfarten från planom-
rådet är inte genomtänkt i planen. En förut-
sättning för genomförandet av planen är att 
gång- och cykelöverfarter över väg 111 
anordnas samt att gång- och cykelväg 
anläggs från Dannevangsområdet till 
Nyhamnsläge. Det är viktigt att utform-
ningen anpassas till Strandbaden med dess 
natur, grönska och byggnadsstil samt att 
närboendes synpunkter beaktas.

Återvinningsanläggningen
NSR har för sin återvinningsanläggning 
invid Strandbaden vid mark- och miljö-
domstolen ansökt om fortsatt och utökad 
avfallsverksamhet. Mark- och miljö-
domstolen fattade den 6 maj ett beslut där 
merparten av ansökan beviljades. Utsläpp 
av vatten till Margretebergsbäcken gavs en 
prövotid på fyra år. Under prövotiden ska 
NSR utreda de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för lokal rening av vatten. 
Under prövotiden gäller dessutom att utsläpp 
av lakvatten ska begränsas och får inte ske till 
Margretebergsbäcken under månaderna 
juni, juli och augusti. 

Byaföreningens inlämnade synpunkter 
gav inga märkbara resultat. Vi är mycket 
oroade av att anläggningen tar emot och 
planerar för allt större mängder avfall, sär-
skilt då allt mer avfall kommer från olika 
typer av industriell verksamhet.

Våra oroliga synpunkter handlade även 
om trafik, lukt, buller, damning och ned-
skräpning samt estetik. Överklagan till 

Mark- och miljööverdomstolen är gjord av 
både NSR och Länsstyrelsen. Byaföreningen 
har lämnat en skrivelse som i stort samman-
faller med Länsstyrelsens åsikter. Troligen 
avgörs ärendet i början av 2023.

Probiostålanläggning
Inom Höganäsbolagets industriområde har 
i flera år skett stora satsningar på att 
anlägga en probiostålanläggning. Den 
planerade anläggningen har möjlighet att 
bli en ur ett miljöperspektiv angelägen 
satsning. Att ersätta dagens försörjning 
med fossil naturgas och processkol med 
förnyelsebara alternativ är angeläget. 

Inför ansökan om ändringstillstånd avse-
ende miljöfarlig verksamhet har Höganäs 
Sweden AB skickat ut ett samrådsunderlag, 
som ger möjlighet för myndigheter, organi-
sationer och boende att inkomma med syn-
punkter. Ett antal boende i södra delen av 
Strandbaden har fått aktuellt samrådsun-
derlag. En del av dessa bad byaföreningen 

att agera i frågan. Byaföreningen skickade 
den 18 november in synpunkter. Skrivelsen 
avslutades enligt följande: ”...Många i 
Strandbaden är mycket oroliga över den 
planerade anläggningen. Det handlar inte 
minst om de i samrådsunderlaget befarade 
störningarna i form av lukt, buller och 
utsläpp till luft av vissa ämnen. Vi ser fram 
emot att få ta del av hur ovanstående frågor 
och farhågor kommer att hanteras. En hel 
del behöver konkretiseras och förtydligas 
vad gäller ämnen, volymer, nivåer, mängder 
och spridning samt vilka gränsvärden som 
finns eller som kommer att finnas.” 

Byaföreningen har fått besked om att 
eftersökta uppgifter kommer att framgå av 
ansökan, som bolaget troligen kommer att 
skicka in i slutet av våren 2023.

Busstrafiken
Bussresor mellan Strandbaden och Helsing-
borg kan ibland ta uppemot en och en halv 
timme, där nästan en timme är till för 
väntan i Höganäs. Vi vill ha tätare avgångs-
tider och kortare restid. 

Byaföreningen har uppvaktat såväl kom-
munen som Skånetrafiken i frågan. Under 
senare år har Skånetrafiken förbättrat möj-
ligheterna till bussresande mellan Höganäs 
och Helsingborg. Det är hög tid att man 
även förbättrar bussresandet för de som bor 
norr och öster om Höganäs tätort. 

Nyhamns Byförening fortsätter att med 
stöd från oss driva denna fråga. 

Örestrand och Margreteberg
Både Örestrand och Margreteberg ägs av 
kommunen. På Örestrand driver Joachim 
Lindell genom Destination Strandbaden 
hotell och camping. Restaurangen har 
under 2022 stått outnyttjad. Kommunen 
har annexet som beredskap för placering av 
kvotflyktingar och eventuella flyktingar från 
Ukraina. I begränsad utsträckning utnyttjas 
Margretebergsanläggningen fortfarande 
för tillfälligt boende. 

Dala Elfond (blå kurva) jämförd 
med rörligt elpris (röd kurva) perioden februari 2021 till januari 2023 för elprisområde 4.



Så här blir du medlem 
i Strandbadens Byaförening: 
Scanna QR-koden till vänster

Medlemsavgiften är 100 kr per år och hushåll.
Betala via: bankgiro 5559-7306. 
Du kan också swisha till 123-562 54 47 eller 
scanna QR-koden. Ange namn, adress, e-post
och medlemsår (2023).

Om du är osäker på om du redan har betalat 
för 2023, kollar vi det gärna. 
Skicka ett mejl till:

Produktion Marie Ingemansson
079-329 29 92, marieingemansson@gmail.com

Strand-Bulletinen
Redaktion Strandbadens Byaförening 
info@strandbaden.info
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Du ringer 
042-33 00 12

vi kommer

IBC elinstallation
STRANDBADENS

BYAFÖRENING
www.strandbaden.info 
info@strandbaden.info

På lång sikt sägs kommunens ambition vara 
att båda anläggningarna helt ska användas 
för turistverksamhet. Byaföreningen 
trycker på för att detta också ska realiseras.

Strandbaden-flaggan
Strandbadens egen flagga är nästan alltid 
hissad på Stationstorget. Vid speciella 
tillfällen hissas den svenska flaggan. 
Strandbadenflaggan finns att köpa för 
medlemmar. Flaggan finns även som 
fasadflagga och bordsflagga.

Elavtal
129 medlemmar har valt byaföreningens 
erbjudande om elavtal från Dalakraft 
avseende treårsperioden 2020-22. Janne 
Jurkiewicz har under året ingått i en för 
kommunens byaföreningar gemensam 
elgrupp. I december fick alla medlemmar 
ett erbjudande om nytt elavtal från 
Dalakraft att gälla från 1 januari 2023. 

Strandbaden-information
Strand-Bulletinen har i den tryckta 
versionen kommit ut fyra gånger under 
året. Den har delats ut till alla brevlådor i 
Strandbaden. Strand-Bulletinen med 
aktualiteter och påminnelser har därutöver 
skickats ut nio gånger i en digital version 
till ca 700 adresser.

Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulle-
tinen och information om aktiviteter och 
händelser i Strandbaden läggs ut. Under 
hösten har Eva Almér utsetts till adminis-
tratör av byaföreningens Facebooksida.

Ekonomi
Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. 
Föreningens ekonomi är stabil. Vid årets 
början uppgick eget kapital till drygt 
145.000 kr. Årets resultat belastas av tre 
extraordinära poster. 

En av dessa avser inköpet av statyn ”Rese-
nären” placerad på Stationstorget. Inköps-
priset för denna inklusive transport uppgick 
till drygt 32.000 kr, motsvarande ungefär ett 
års medlemsavgifter. Styrelsen fattade beslut 
om detta inköp utifrån tanken att detta är 
pengar som sparats in under tidigare år och 
som kommer till godo många år framöver. 

Den andra extraordinära posten på drygt 
20.500 kr avser tryckning av skrifter i serien 
”Det gamla Strandbaden”. Tidigare har för-
eningen erhållit bidrag för dessa kostnader 
och kommer att fortsätta söka bidrag även 
för dessa. 

Den tredje extraordinära posten netto 
knappt 5.000 kr avser inköp av strandba-
denflaggor. En del av dessa ska användas av 
föreningen, men flertalet ska säljas vidare 
till medlemmar och återfinns därmed i 
kommande års resultat. 

Om man bortser från dessa tre poster 
hade resultatet för året blivit ett plus på ca 
14.000 kr. Nu blir resultatet ett minus på 
drygt 43.500 kr. Av övriga kostnader 
utgörs den största av tryckning av 
Strand-Bulletinen, som i stort sett täcks av 
annonsintäkter. Den näst största kostnads-
posten avser utgifter i samband med de 
arrangemang föreningen genomför. Övriga 
kostnader avser webbhotell, domäner, pro-
gram, försäkring och andra administrativa 
kostnader. Det egna kapitalet uppgick vid 
årets slut till 101.900 kr. 

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under 
året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen 
skett bland annat över e-post. Styrelsen har 
under 2023 bestått av Carl Hellberg 
(ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice 
ordförande), Monica Berg (kassör), Kristina 

Hesselmark 
(sekreterare), 
Bengt 
Arvidsson 
(ledamot), 

Thomas Hillmeus (ledamot), Pilar Synning 
(ledamot), Ragnar Falck (adjungerad) och 
Sanna Lindberg (adjungerad).

Många har varit viktiga resurspersoner 
utanför styrelsen. Bland dessa kan nämnas 
Ragnar Falck och Marie Ingemansson 
(Strand-Bulletinen); Eva Almér, Stina Blad, 
Jerry Melliander och Per Telg (midsom-
marfirande); Sanna Lindberg (julmarknad); 
Anders Rinaldo (IT-frågor) samt Stig Wiin-
berg (miljöfrågor). Därtill kommer fören-
ingens revisorer Bo Hallberg och Ann-
Sofie Löhr samt valberedningen med Eva 
Almér och Sanna Lindberg (sammankal-
lande).

RagnarFalck
Maskinskriven text

RagnarFalck
Maskinskriven text

RagnarFalck
Maskinskriven text



Välkommen till årsmöte söndagen den 2 
april kl 13-15 i Beach Club i Beach House, 
Destination Strandbaden (f d kyrkan Öre-
strand). Som vanligt ser vi till att detta är väl 
förberett. 

Monica Berg lämnar styrelsen efter att ha 
varit kassör i 10 år. Valberedningen med Eva 
Almér och Sanna Lindberg föreslår att Kris-
tian Pahlmark blir ny kassör. Valberedningen 
föreslår att övriga styrelseledamöter och revi-
sorerna omväljs. Styrelsen föreslår att med-
lemsavgiften för 2024 blir oförändrat 100 
kronor per hushåll.

Till arrangemanget efter själva årsmötet har 
vi bjudit in representanter för Höganäs AB – 
vår granne i söder. Fredrik Nilsson, verksam-
hetsansvarig Höganäs Sweden AB och 
Anders Bergman, miljö & klimatsamordnare 
Höganäs AB deltar och berättar dels om före-
tagets verksamhet, dels om företagets 
klimat- och miljöarbete. De kommer också att 
berätta om Probiostålanläggningen samt 
förklara miljötillståndsprocessen och ären-
dets fortsatta hantering.

Elavtalet
Även om vi förväntade oss höga elpriser var 
det säkert många som fick en smärre chock 
av senaste elräkningen från Dalakraft.

Jag vill påminna om att Dala Elfond 
baseras på trading, vilket betyder att man 
långt tidigare köpt upp el för leverans i 
januari till priser som då ansågs försvarbara. 

Vi avslutar med att bjuda på fika. Till kaffet 
hoppas vi också att bli bjudna på ett nytt 
nummer i serien ”Det gamla Strandbaden”, 
denna gång med fokus på Lönnskog.

Dagordning vid årsmötet 2 april:
1.  Val av ordförande för mötet
2.  Val av sekreterare för mötet
3.  Upprättande av förteckning över de   
 närvarande medlemmarna
4.  Val av två justerare som jämte mötets   
 ordförande justerar mötets protokoll, inkl   
 rösträkning 
5.  Fastställande av dagordning
6.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och   
 bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Val av styrelse:
Jämna år väljs:
–  ordförande på ett år
–  sekreterare på två år 
–  en till tre ledamöter på ett år
Udda år väljs:
–  ordförande på ett år
–  vice ordförande på två år
–  kassör på två år 
–  en till tre ledamöter på ett år
11.  Val av två revisorer
12.  Val av valberedning som skall bestå av minst två   
 medlemmar varav en skall vara sammankallande 
13.  Fastställande av medlemsavgifter för 2024.   
 Medlemsavgift för innevarande år (2023) är 100   
 kr/hushåll
14.  Motioner och övriga medlemsförslag (lämnas   
 skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor   
 före mötet.)
15.  Övriga ärenden
16.  Mötet avslutas
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Det avtal som Strandbadens Byaförening 
tillsammans med 12 andra byaföreningar i 
Kullabygden föreslog var det minst dåliga 
alternativet vid det tillfället.

Dala Elfond har över tid legat under det 
rörliga priset, se diagrammet nedan.

Den grupp som förhandlat fram avtalet ska 
utvärdera detta under våren och återkommer 
med en rekommendation. Vill du inte 
fortsätta med Dala Elfond kan du säga upp 
avtalet med tre månaders uppsägning.

Jan Jurkiewicz
janne.jz54@gmail.com

Scanna koden för att läsa 
mer om Dala Elfond: 

Dala Elfond (blå kurva) jämförd 
med rörligt elpris (röd kurva) perioden februari 2021 till januari 2023 för elprisområde 4.

Produktion Marie Ingemansson
079-329 29 92, marieingemansson@gmail.com

Redaktion Strandbadens Byaförening 
info@strandbaden.info




