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Ett pålitligt och smart elnät för alla kunder i Vallentuna!
Jag heter Johan Lindehag och är VD på elnätsföretaget Ellevio, som har lagt ett bud på aktierna i
Elverket Vallentuna.
Ellevio är ett modernt elnätsföretag som varje dag arbetar för att våra kunder ska ha pålitlig tillgång
till el, när de behöver det. Vi har resurser att satsa det som krävs och djup kompetens för att på ett
kostnadseffektivt sätt bygga framtidens elnät.
Vi är övertygade om att förvärvet av Elverket Vallentuna är en bra affär för alla parter. Det är en
attraktiv kurspremie – huvudägaren har redan valt att tacka ja och styrelsen rekommenderar alla
aktieägare att acceptera budet. Elverkets styrelse baserar sin rekommendation på en grundlig analys
av budet, och har även vägt in utsikterna för Elverket som ett självständigt bolag, samt Ellevios
uttalanden om hur affären påverkar verksamhet och arbetstillfällen.
Vi sätter stolthet i att vara en bra arbetsgivare och att vara en del av det lokala samhället, bland annat
genom sponsring av lokal verksamhet. Ellevio är, tillsammans med våra samarbetspartners, en stor
och växande arbetsgivare och vi vill ta väl hand om den stora kompetens som finns inom Elverket.
Sverige är mitt inne i en enorm förändring av hela vårt energisystem och där är elnätet helt avgörande
för att det ska fungera. Vi vet att det i framtiden kommer finnas betydligt fler aktiva kunder, som både
är egna elproducenter och styr sin elanvändning efter pris och miljöpåverkan. Då behövs ett elnät som
kan reagera snabbt på förändringar och ge kunder och samhället möjlighet att använda el när den
behövs som mest. Ett smart, robust och flexibelt elnät.
Vi gör nu en jättesatsning på tio miljarder fram till 2019, varav fem miljarder i Stockholm för att alla
vi i Stockholmsregionen ska ha ett pålitligt och smart elnät även i framtiden. Vi vill självklart satsa
även i Vallentuna. Värt att notera är att Ellevios priser i Stockholm ligger lägre än Elverkets och vi
kan därför lova att vi kommer att lämna elnätspriserna oförändrade för de allra flesta i Vallentuna
under de kommande tre åren. Det är så långt som nuvarande reglering gäller och därför så långt vi kan
säga något.
Vi förstår att det finns många frågor och är öppna för en diskussion! Vi har samlat några frågor och
svar på erbjudandesidan, ta gärna del av dem. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vårt
call center på 08-518 01 551 så sätter vi upp en tid för dialog.
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