Nyheter från Falkenberg Energi – nr 1 2018

Året har börjat ljust
Vackrare och mysigare med mer stämning, tryggare och välkomnande.
Falkenberg har blivit ännu ljusare.

Sveriges nöjdaste elhandelskunder!

Ljusare för miljön

Förändring av
elnätsavgifterna

Under hela förra året har Falkenberg Energi på
uppdrag av kommunen arbetat för att bättra på
gatubelysningen. Nu är den så bra att det finns
möjlighet att fokusera på utvecklingsprojekt.
Den historiska Tullbron är
numera välkomnande belyst. Det höjer stämningen
i de gamla stenvalven över
den brusande Ätran.
Skapar karaktär
I Gamla stan finns nu energieffektiv LED-belysning,
fast med armaturer som
passar in i den karaktäristiska miljön. Totalt 20 nya
stolpar handlar det om
på St.Lars kyrkogata och
Storgatan, delen Hallanäsgatan till Söderbron.
De gamla, rötskadade
trästolparna längs med

Högre inköpskostna
der och större inves
teringar innebär att
Falkenberg Energi från
och med årsskiftet
höjde avgifterna för
elnätet.

Göteborgsvägen i Skogstorp har ersatts med 41
moderna stålstolpar och
LED-armaturer.
Mysigare och tryggare
Gång- och cykelvägarna
mellan Vinberg och Vinbergs kyrkby samt mellan
Vinberg och Vinbergs Hed
är nu belysta. Förbättringen gör det både tryggare
och trevligare.
Modern belysningsteknik lyser upp samtidigt
som energikostnaden
och miljöbelastningen
minskar.

Anders Nilsson, vd Falkenberg Strandbad, kan njuta av ny energi.

Ny energi på Strandbaden
På Falkenberg Strandbad är det alltid sommar.
Stadens fjärrvärme ger skön värme i hotellets
prisade och nu utbyggda spa.

Modern belysning i Gamla stan
som smälter väl in i den historiska
miljön.

Energiskatten flyttar
Vid årsskiftet flyttade energiskatten
för el till elnätsfakturan. Samtidigt
höjdes skatten till 41,375 öre/kWh
inklusive moms.
Riksdagen har bestämt att elnätsbolagen
nu ska fakturera skatten. Tidigare var det
elhandelsbolagen. Den förändringen påverkar inte totalkostnaden för dig. Däremot
höjdes energiskatten från årsskiftet med
0,75 öre/kWh.
• Du köper elen från Falkenberg Energi
och vi svarar för elnätet. Då märker du
inte av att skatten flyttat, eftersom det är
samma faktura.

• Du köper din el från oss men har
eldistributionen från ett annat bolag.
Fakturan från Falkenberg Energi blir
lägre utan energiskatt, men fakturan
från ditt nätbolag ökar med energiskatten.
• Du är ansluten till Falkenberg Energis
elnät men köper din el från ett annat
bolag. Din elnätsfaktura från oss
blir högre med energiskatt, men det
jämnas ut av att fakturan från ditt
elhandelsbolag sjunker motsvarande
energiskatten.

– Vi har gått från ett traditionellt spa till en ”retreat
club”. Italienskt orangeri,
pooler både inom- och
utomhus, relaxsängar,
bastu och öppna brasor
ger mer mysig miljö. Hela
året erbjuder vi sommar
med 25 °C i luften och
31–38 °C i vattnet.
– Lounge-känslan har
fallit väldigt väl ut, förklarar vd Anders Nilsson,
Falkenberg Strandbad.
När hotellet planerade
för sin utbyggnad hittade
man ny energi tillsam-

mans med Falkenberg
Energi. Hela spa-delen på
3 000 kvadratmeter, varav
1 700 nybyggda, använder
nu fjärrvärme från förnybart bränsle.
Satsar för miljön
– Fjärrvärmen är mer framtidsinriktad, mer ekonomisk
och bättre för miljön än naturgasen vi tidigare använde
för vårt spa. Vi har miljömärkningen Svanen och vill
ständigt ta oss längre på
miljösidan, betonar Anders
Nilsson.

En bra start på året
Ett nytt år har börjat. Då kanske du vill se både
framåt och bakåt?
Gå in på Mina sidor på
falkenberg–energi.se. Där
hittar du både dina energifakturor och statistik
över din förbrukning. Du

får en snabb överblick.
Bra information när du vill
planera det nya året, göra
en budget eller energieffektivisera.

I genomsnitt innebär de
nya avgifterna följande:
• Lägenhetskund
+ 9,50 kronor mer per
månad
• Villakund med elvärme
+ 49 kronor mer per
månad
– Vi är bland de billigaste
elnätsföretagen i landet
och vi fortsätter att
aktivt arbeta för attraktiva elnätspriser. Det är
viktigt för privatpersoner
och företag som bor,
verkar och vill etablera
sig i Falkenbergs kommun, säger elnätschef
Karin Tångring.
Ny prislista för storkunder
För företagskunder varierar prisändringen beroende på abonnemang.
Kunder med en så stor
säkring som 125 A-200 A
har fått en ny prislista
som uppmuntrar energimedvetenhet. Prislistan är gynnsam för de
kunder som håller nere
sin effekt.

Shoppa energismart
I vår nya webbshop har vi laddar med solens strålar,
samlat produkter för ditt belysning av olika slag och
hem och din vardag.
laddstationer för hemmabruk till din elbil.
Här hittar du ett urval smarta
Förutom energismarta
produkter som du enkelt
och kvalitativa produkter

för hemmet hittar du allt
från designikoner och
köksartiklar till hörlurar och
resväskor.
Gör en shoppingtur på
falkenberg-energi.se

Såskungen reder ut ledningarna

Här är Sveriges
nöjdaste elkunder

Jonas Helldal har jobbat
som elmontör på Falken
berg Energi sedan 1989.
Han gillar jobbet, att resa,
tycker om naturen, att gå
ut och plocka svamp och
att möta havet. Dessutom
mår han bra av att träna.
Som mest blev det 5-6
gånger i veckan – bland
annat styrketräning, fotboll
och karate. Nu har han
dragit ner något till förmån
för sås, grill och långkok.
Han älskar att laga mat och
är en riktig såskung.
Jonas syns oftast ute
bland Falkenberg Energis
elledningar. Där har han en
viktig roll för alla kunder
som vill gräva säkert.
Han visar villaägare och
entreprenörer var det går
att gräva utan att riskera att
komma åt en nergrävd kabel.

– Vi är så tacksamma, stolta
och samtidigt ödmjuka, sä
ger vd Bo Anders Antons
son till alla kunder som har
bekräftat att Falkenberg
Energis miljömedvetna
engagemang är rätt priori
tering.
Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdGratis hjälp
Börja med att söka underlag heten inom landets elhanfrån ledningskollen.se. Det delsföretag. Falkenberg
kostar inget men gör gräv- Energi placerar sig som:
ningen så mycket tryggare.
• Topp tre för privatkunder
Mer information hittar du
på falkenberg-energi.se • Nummer fem för företagskunder
Fokus på service
– Tillsammans gör dessa två
– Vi har mycket kabelvistopplaceringar att vi är elhanningar just nu i och runt
om Falkenberg. Det byggs delsbolaget som har Sveriges
mycket och det grävs långa nöjdaste kunder, säger Bo
Anders Antonsson.
sträckor för bredband.

Kontakta oss gärna!
Kundservice 0346 - 88 67 11 eller gå in på vår hemsida falkenberg-energi.se

