Nyköpings Segelsällskap
Till dig som medlem,
Nyköpings Segelsällskap har avtalat med Nyköping Vattenkraft AB om att föreningen skall få en
bonus för varje ny kund föreningen kan hjälpa bolaget att få.
På detta sätt kan du hjälpa till med att stödja föreningen.
Du kommer själv med största sannolikhet dessutom att få lägre elkostnad och du kommer att bidra
till att bolaget kan förverkliga sina miljöambitioner i Nyköping/Sörmland.
Nyköping Vattenkraft AB är ett litet lokalt bolag i Nyköping som ägs till 100 % av kommunen. Bolaget
producerar el med kraftstationerna i Nyköpingsån - alltid vattenkraft. Bolaget har stora ambitioner att
förbättra miljön runt Nyköpingsån och Sörmlands sjösystem. Det är ett s.k. "Non Profit" bolag, där all vinst
går till kraftstationerna och miljöinsatser, inte till att berika ägaren som i vanliga företag.
El-erbjudandet bygger på ett rörligt elpris utan påslag. Inköpspris från elbörsen helt enkelt. Det innebär att
priset varierar månad för månad. Det har visat sig historiskt att de som har rörligt elpris, har fått den lägsta
kostnaden. Om elpriser i framtiden vet vi dock ingenting. Det enda vi vet är att prissättningen sker på en
konkurrensutsatt börs.
Bolagets överskott skapas av en fast avgift som är beroende av din årsförbrukning. Första årets vinst går till
vår förening, som vi kan utveckla genom detta bidrag. Det blir för en typisk lägenhet 200 kr, en villa 300 kr
och en villa med elvärme 400 kr.
Enklast fyller du i dina uppgifter från din elräkning på bolagets hemsida www.nyvk.se under fliken Privat,
Bli kund nu. Glöm inte att ange föreningens bonuskod NYSS. Därefter skriver du ut sidan som du signerar och
skickar bolaget. Bolaget kontrollerar när ditt nuvarande avtal slutar och begär byte av leverantör.
Vill du först veta vilka konsekvenser ett leverantörsbyte får för dig, så kan du skicka in en kopia på din senaste
elräkning till vattenkraft@nykoping.se eller per post Nyköping Vattenkraft AB, c/o Nyköpings kommun,
61183 NYKÖPING. Då får du en kalkyl gjord på vad det skulle ha kostat med Nyköping Vattenkraft AB som
elleverantör jämfört med den du har idag.
Denna idé bygger på att du som medlem i vår förening skall gynnas av ett lägre elpris samtidigt som du stödjer
din förening. Bolaget gynnas av att få flera elkunder så att miljöambitioner lokalt i Sörmland kan förverkligas.
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