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HÅLLBARHET OCH NYTILLSKOTT

ÅFA satsar med ny energi

OKQ8 installerar solcells
anläggning på ÅFA:s tak

Att förhålla sig till Index
ger vinster för åkerierna

Marcus Wendel axlar
rollen som drivmedelschef
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UTMANINGAR
I EN OROLIG TID
VÅR BRANSCH STÅR nu inför allt tuffare
utmaningar när vår oroliga omvärld så
starkt påverkar tillgången på el, gas och
drivmedel. Som följd därav har priserna
skenat och för att våra kunder ska kunna
överleva behöver de säkerställa att deras
kunder i sin tur är med och tar kostnads
ökningarna.
VI BLIR DAGLIGEN kontaktade av oroliga
kunder som vill ha råd om vad de kan
göra. Indexreglering i avtalen är otroligt
viktiga att jobba med och nu behöver det
ses över veckovis eftersom det är så stora
svängningar i priset, vilket Jacob Hartman
Berger vd på ABC-åkarna tipsar om.
MED HJÄLP AV vår samarbetspartner Boo
Energi kan du se över ditt elpris och få en
jämnare kostnad över tid. ÅFA har själv
använt sig av Boo-portföljen under flera år
och är mycket nöjda att slippa skenande
priser.
ALDRIG HAR DET känts mer rätt att installera
solceller, som vi nu har gjort på vår egen
fastighet i Spånga. På så sätt kan vi både
producera egen hållbar el och sänka våra
kostnader ytterligare. Vi kommer även att
bygga ut med flera laddplatser för våra
anställda och hyresgäster som kör elbil.
Med hjälp av vår samarbetspartner på
OKQ8 kan vi erbjuda installation till intres
serade kunder, så tveka inte att kontakta
oss.
PÅ ÅFA DRIVMEDEL har vi gjort en för
stärkning och hälsar Marcus Wendel
välkommen till ÅFA gänget som ny driv
medelschef.
Var rädda om er och gå ut och njut i
vårsolen när tillfälle bjuds.

”Aldrig har det känts mer rätt
att installera solceller”

Mia Sjögren, vd ÅFA AB.
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Viktor Bergh på OKQ8 ser solklara värden i en solcellsanläggning.

Fullt fokus på taket

solenergi är en spännande resurs
Intresset för att ha en egen solcellsanläggning på taket har
stigit i takt med osäkerheten på elmarknaden. Det handlar
inte bara om att få en anläggning som levererar el till bra pris
över tid. Det handlar lika mycket om att säkra tillgången till el
under perioder då stamnätet inte kan leverera i den takt som
förbrukningen kräver.
ÅFA har i dagarna fått igång el
produktionen från sin nya solcells
anläggning på taket. Enligt uträkning
ska den ge 47 000 kWh på ett år och
det blir ett bra tillskott till den egna
förbrukningen som ligger strax över
60 000 kWh.
– El kommer att bli en bristvara och
därför känns det tryggt att ha egen elproduktion som täcker upp stora delar
av behovet, säger ÅFA:s vd Mia Sjö
gren. För oss handlar det även om
hållbarhet och att höja värdet på den
egna fastigheten. Det här känns riktigt
kul och magkänslan säger att det var
rätt beslut att ta.
Det är OKQ8 som har installerat sol-
cellsanläggningen. ÅFA utvecklar nu
samarbetet med dem och erbjuder det
till kunder som äger sin fastighet.
EN LÅNGSIKTIG LÖSNING
OKQ8 ska vara ett företag som ligger
i täten av det stora omställningsarbetet
med förnybara energikällor. Som led
i det har bolaget integrerat både sol
cellsanläggningar och laddstolpar i
sin produktmix via förvärvet av Kraftpojkarna, Sveriges största grossist på
solcellsanläggningar.
– Självklart är den ekonomiska
aspekten ett starkt argument, menar
Viktor Bergh på OKQ8. En solcells
anläggning kan man oftast räkna

hem på 7 till 12 år, sedan kan anlägg
ningen fortsätta att leverera el i minst
20 år till.
Solcellspanelerna har en effekt
garanti och ska leverera cirka 85 %
av märkeffekten efter 25–30 år. De
tvättas av regn och när de väl är uppe
är underhållet minimalt.
– Den bästa uppmaning jag kan ge
är att ta tag i det här direkt. Vi väl
komnar samtal och kan hjälpa till
med allt från början till slut. Vill man
göra något åt sin elräkning och har
någon form av miljötänk i sin verk
samhet så är solenergi ett ypperligt
val att titta på. Elen lär inte komma
att bli billigare och väntar man ett år,
då har man tappat ett år.

Solcellspaneler ger flera vinster över tid.

Överproduktion av el kan säljas tillbaka till elnätet.
Det finns även möjlighet att spara överproduktion
i batterilager för att kapa effekttoppar och ha
trygghet i nöddrift då nätet går ner.
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Vikten av Index

något alla åkerier bör titta på
Transportsektorn har drabbats av enorma prishöjningar på
dieseln den senaste tiden, vilket kan skapa problem för såväl
ekonomin som kreditvärdigheten på det enskilda åkeriet. Det
här har tagit branschen på sängen då vi historiskt sett inte har
upplevt sådana prishöjningar under så kort tid. Men det finns
lösningar. Index är ett sätt att hantera kostnadssvängningar
och något som bör skrivas in i alla avtal med kunder.

Ny chef på drivmedel
Marcus Wendel är ny drivmedelschef
på ÅFA, men han är ingalunda ny i
branschen. Redan för 30 år sedan
började han på Q8 och vägen har
sedan gått via OKQ8, Tankbilsbolaget,
Sveriges Åkeriföretag, Sanocon Miljö &
Sanering och vidare till ÅFA.
– Jag har varit hyresgäst hos ÅFA i tio
år så jag känner medarbetarna här
väldigt väl, berättar Marcus. När jag
blev tillfrågad om tjänsten av ÅFA:s vd
Mia Sjögren så kändes det rätt och jag
får jobba vidare i en bransch jag trivs
väldigt bra med.
På frågan om hur han ska ta itu med
det nya jobbet, svarar Marcus:
– Jag ska skapa en bra översikt över
kunderna så jag lär känna dem. Sedan
finns det mycket att göra inom digitali
sering och de system vi jobbar i för att
effektivisera arbetet.
– Befattningen drivmedelschef känns
väldigt kul och inspirerande tycker jag.
Det är en fördel att vi redan känner var
andra även om jag har en ny roll nu. Tidi
gare har väl ÅFA-gänget mest sett mig
som en filur som sprungit i korridorerna
och försökt höja stämningen.

Jacob Hartman Berger och Linda Thorsell.

– Det finns en stor oro i branschen och
det är väldigt olika från företag till
företag, säger Jacob Hartman Berger
vd på ABC-åkarna. Vissa företag har
möjlighet att indexreglera och ta ut
sina ökade kostnader på kund till och
med på veckobasis. För andra kan det
vara mer problematiskt.
– Många åkeriföretagare har inte
alls jobbat med index tidigare. Men
index är något som måste följas upp
och skrivas in i alla avtal. För att
branschen ska kunna överleva måste
alla aktörer ha rimliga villkor att jobba
efter och täckning för ökande kostnader.
Indexreglering är inget som någon
part ska tjäna pengar på. Index är
något som ska ge kostnadstäckning
för förändring på kostnader över tid.
– Mitt råd är att sätta sig ner och
göra gedigna kalkyler på uppdragen
för sina fordon och på verksamheten,
för att sedan välja index utifrån hur
körningarna ser ut. Våra medlemmar
kan alltid vända sig till Sveriges Åkeriföretag för att få hjälp i de här bitarna.
– Det kan vara utmanande att ta
upp den här dialogen med en kund,
men krasst sett så handlar det om att
företaget ska överleva.

Marcus Wendel, ny drivmedelschef på ÅFA.

Med Index blir körningarna mer fördelaktiga.

ÅFA HAR KOLL PÅ HELHETEN
– Vi jobbar nära våra kunder och ser
över deras lönsamhet. När vi bokför
ser vi hur de ökande drivmedelskostnaderna påverkar hela verksam
heten. Där kan vi gå in med råd och
ge stöd, berättar ÅFA:s redovisningschef Linda Thorsell och tillägger:
– Om en kund har en kreditlimit på
500 000 kr för normal förbrukning per
månad och sedan förbrukar samma
volym till 30 % högre pris, då slår de i
taket. Då kan krediten behöva höjas
till 800 000 kr. Det är bitar vi också
måste titta på.
Varje månad fastställer SCB kostnadsutvecklingen
(indextal) för olika lastbilsserier. Det kan exempel
vis vara långväga distribution, skogsråvara eller av
fallstransporter. Varje serie är en sammanslagning
av flera olika kostnader.

GRUNDMURADE INTRESSEN
Den som vill ha en pratstund med Marcus
över en fika får gärna gilla fotboll. Som
tränare under många år och med stort
engagemang inom fotboll har Marcus
mycket att prata om.
– Det finns bara ett lag och det heter
Liverpool, betonar Marcus. Jag har till
och med en Liverpool-tatuering så det är
lite hardcore där. Att åka över och kolla
på matcher är riktiga höjdare. Annars
finner jag mitt nöje på lantstället utanför
Norrtälje. Där fiskar jag och står gärna
framför spisen, vilket även familjen har
uppskattat genom åren.
– En hjärtefråga för mig och något jag
varit engagerad i under många år är
Kollegiehjälpen. Det är en organisation
som via SOS Alarm hjälper och stöttar
yrkesförare som har råkat illa ut. Det är
uppdrag jag brinner för, då jag tycker
om att kunna bidra och hjälpa människor
både praktiskt och som medmänniska.
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Bäst elpris
över tid med
Boo-portföljen

– Det här är politiska beslut över
tid som i nutid och framåt kommer
skapa stora svängningar på elpriset
under större delen av året.
BOO-PORTFÖLJEN SKAPAR FÖRDELAR
Som elkund vill man ha så bra elpris
som möjligt. Därför har Boo Energi
tagit fram Boo-portföljen som kombinerar fast och rörligt pris.
– Våra professionella elhandlare,
som bevakar elmarknaden på heltid,
hanterar inköpen av el åt er till
sammans med över 5 000 andra
kunder. Inköpen sker i mindre fast
prisavtal, och inköpen sker med kort
och lång horisont när våra elhandlare
tycker det är bra köpläge. Allt för att
minimera riskerna. Sammanlagt
levererar vi drygt 170 miljoner kWh i
Boo-portföljen, där prissäkringarna
motsvarar ca 80 % av elvolymen.
Resterande 20 % är rörligt elpris.
– Vi ser att det här är bästa sättet
att köpa el, det är riskminimerat och
skapar trygghet. Till det har vi mycket
generösa villkor, avslutar Fredrik.

Trygghet för nystartade företag
Många nya kunder kommer till ÅFA då de söker Trafiktillstånd. Så var det
även för Edsbro Transport som idag är helhetskund och använder sig av
ÅFA:s samtliga affärsområden: Redovisning, Finansiering och Drivmedel.
– Att gå till ÅFA var det bästa beslut jag kunde ta, uttrycker Edsbro
Transports ägare Vincent Bergengren.
Edsbro Transport är stationerad i Norrtälje
och kör på avräkning för Turebergs Trans
port (Foria). Det handlar mest om transport
av maskiner och för övrigt allt man kan
ställa på ett maskinflak.
– Jag hittade ÅFA på nätet när jag startade
för två år sedan och har även en vän som
gav dem goda rekommendationer. Först hade
jag en annan konsult som inte fungerade så
bra. När jag kom till ÅFA kände jag att det
var rätt, konstaterar Vincent Bergengren. De
är inriktade på transportverksamhet och vet
vad det handlar om.
ALLA ÄGGEN I KORGEN
– Jag är helhetskund och nyttjar ÅFA till
max, skrattar Vincent. Hanteringen för
redovisning går väldigt smidigt och oftast
använder jag mobilen. Jag har en app där
jag scannar underlag och skickar in till
ÅFA som bokför i programmet Fortnox.
Det kan vara nervöst att köpa en lastbil
för en nystartad företagare. När det handlar
om finansiering av större krediter har ÅFA
ett samarbe med DNB.
– Visst var det nervigt när jag skulle
investera i en ny Mercedes-Benz Arocs,
men har gått hur smidigt som helst med
DNB. Bra också att finansiering och redo
visning håller ihop. ÅFA har koll på min
ekonomi och det blir enklare med allt
samlat på ett ställe.
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Följ oss i våra
sociala medier!

Edsbro Transport har drivmedelskort via
ÅFA Drivmedel och tankar på Såifa.
– I Roslagen där jag är ute och åker finns
överhängande Såifa-pumpar. Det passar
bättre än att tränga mig in på den lokala
macken i Norrtälje. Med ÅFA får jag bra
rabatt och den betyder jättemycket då jag
rullar cirka 10 000 mil per år.
VAD ÄR DET BÄSTA MED ÅFA?
– Den personliga kundrelationen samt att
det är ordning och reda. Med ÅFA har jag
dessutom ett bra bollplank som ger mig
tips och råd. Jag pysslar även med värde
papper och även där får jag värdefull hjälp.
Man vill ju ha så mycket som möjligt på
sista raden, betonar Vincent Bergengren.
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– Dagens problem på elmarknaden
beror på att vi sedan lång tid tillbaka
inte byggt ut stamelnätet i den takt
som krävs för att transportera ner all
förnyelsebar el till mellersta och södra
delarna av l andet, samtidigt som vi
minskat på baskraften av el via
kärnkraft. Därmed har Sverige satt
sig i en beroendesituation av att köpa
fossilproducerad dyr el från Europa
när vi har ökat elbehov, menar Boo
Energis vd Fredrik Heleander.

Vincent Bergengren tvekar inte att nyttja ÅFA till max.

www.roxx.se

Det är inte lätt att välja avtal på
dagens turbulenta elmarknad, där
både rörligt elpris och fastpris
avtalen för stunden är historiskt
höga. Med fastprisavtal vet man
inte hur det ser ut framåt i tiden,
och priset är sedan beroende av
när avtalet ska tecknas om. Vad
man vet är att det rörliga priset
kommer att bli extremt högt ibland
och extremt lågt andra tider.

