Nyheter från Falkenberg Energi – nr 3 2018

Badväder och sollägen
Hitta ljuset och värmen på hemsidan falkenberg-energi.se

Goda utsikter från en badstuga

En vacker kväll på Skrea strand. Solstolarna står framme och kaffet luktar förföriskt gott. Göran Janko har tillsammans med sin hustru cyklat ner till badstugan.

– Det är ett privilegium att
få vara här och bara njuta,
säger Göran som förutom
att vara försäljningschef
på Brubakken, som säljer
och hyr ut maskiner i liftoch truckbranschen, även
är ordförande i Falkenberg
Energi.
– Det är ett tacksamt
uppdrag. Falkenberg Energi är ett mycket välskött
och lönsamt bolag, vilket
innebär att vi både klarar
den dagliga verksamheten
och de utmaningar som
finns.
Expansiva Falkenberg
Falkenberg Energi har
gjort sitt bästa resultat
någonsin. Det ger kraft för
de investeringar företaget
nu står inför, inte minst i
elnätet.
– Leveranssäkerheten är
A och O. Sedan expanderar
Falkenberg. Ska vi få fler
invånare och fler företag
som växer behöver vi bygga
ut elnätet och även kunna
erbjuda mer fjärrvärme.
Kundernas egen solelpro-

Badstugorna präglar Falkenberg och kring Skrea strand finns 1 300 – 1 400
stycken. Många går från generation till generation. Det är lätt att förstå efter en
kväll här med sol, vind och vatten. En energikick av bästa slag.

duktion blir också viktigare
för oss. Här har vi en roll att
spela både som leverantör
av förnybar energi och som
inköpare till alla villaägare
som vill sälja den el de inte
själva använder.
Ren avkoppling
I badstugan på Skrea
strand går det att koppla
av jobbet. Familjen Janko
köpte sin för sju år se-

dan, renoverade och anslöt el. Falkenberg Energi
är leverantör naturligtvis.
De har kvar badstugans
ursprungliga mått på 9,9
kvadratmeter, hälften av
stugornas maximalt tillåtna 18 kvadratmeter.
– För oss är badstugan
en plats att byta om på,
kunna laga lite enklare mat
i pentryt, och en möjlighet
att dra ner på tempot.

Njut av badvädret på Skrea strand
Soligt på stranden? Liv och rörelse?
Genom vår webbkamera kan du följa strandlivet dygnet runt.
Du hittar utsändningen på falkenberg-energi.se.

På spaning efter Falkenbergs bästa tak
När du installerar i solceller är det skönt att veta hur lönsamt det kan bli.
På falkenberg-energi.se
hittar du solkartan. Där
kan du som bor i Falkenberg se hur lämpligt just
ditt tak är för solenergi.
Klicka på ditt hus och du
får direkt en uppfattning
om potentialen.
Kundservice kan berätta
mer om dina möjligheter
att producera egen el.

100% förnybar fjärrvärme i Falkenberg
Nu blir klimatpåverkan
ytterligare lite mindre i
Falkenberg. För nu blir
fjärrvärmen helt förnybar och dessutom väljer
allt fler den klimatsmarta uppvärmningsformen.

bar i Falkenberg, säger
fjärrvärmechef Magnus
Hesselmar.
Fjärrvärmen i Ullared
och Vessigebro kommer
också att bli helt förnybar,
troligen under nästa år.

Länge har fjärrvärmen varit så gott som förnybar,
99,1 procent, men nu tar
Falkenberg Energi steget
fullt ut. Förnybar biogas
och bioolja ersätter fossil
naturgas och eldningsolja. Dessa bränslen
används som reserv och
vid toppar.

Efterfrågan växer
Miljö- och klimategenskaperna är en bra anledning
till att välja fjärrvärme.
Efterfrågan är nu större
än på länge.
– Vi har fullt upp med
att ansluta flerbostadshus
och bostadsrättsföreningar, både nya hus och
äldre. Det ger en stor positiv klimateffekt när 100
lägenheter i taget väljer
förnybar fjärrvärme istället för ett miljömässigt
sämre alternativ, betonar
Magnus Hesselmar.

Klartecken väntas
– Vi väntar bara på
tillståndsmyndighetens
klartecken för biooljeeldning. Sedan blir fjärrvärmen 100 procent förny-

Vi värnar
om dig
Du har säkert fått
mängder av information om GDPR, den nya
lagen om personupp–
gifter som nu gäller i
hela EU.
Personuppgifter kan
vara namn, adress och
e-postadress, kort sagt
all information som kan
identifiera dig.
Vi som levererar energi
till dig behöver dina personuppgifter för att kunna
uppfylla vår del av avtalet.
För att skydda denna information har vi alltid arbetat
med datasäkerheten. I
grunden har GDPR inte
förändrat detta.
Hur vi hanterar person
uppgifter hittar du på
Mina sidor. Logga in och
se vilka av dina personuppgifter vi har i våra system.

Josefine lägger ut kursen
Josefine Aldén kappseglade för första gången när
hon var tre veckor gammal. Nu har hon seglat in
på Falkenberg Energi, som en i laget på ekonomiavdelningen.
– Jag trivs jättebra på Falkenberg Energi. Det är ett
stabilt och trevligt företag.
Siffrorna stämmer
Josefine ansvarar för
månads- och årsbokslut
samt årsredovisningen.
Med andra ord, hon
håller koll på att siffrorna
stämmer. Det är viktigt.
Hon är uppvuxen i
Falkenberg och bor i villa
mellan Skrea och Ringsegård. Vid sidan av jobbet är
det fullt fokus på att vara
mamma. En liten aktiv son

på fyra år vill gärna ha sällskap på studsmattan. Nu
i sommar ska det också
sättas segel.
Till havs
Vattnen utanför Falkenberg är härliga i den egna
tävlingsbåten tillsammans
med sambon. Förhoppningsvis blir det en framgångsrik sommar.
Barfota var dag
– Jag gillar också att lära
mig nya saker, säger
Josefine och avslutar med

Josefine Aldén, seglande ekonom.

sin egenhet. Jag går alltid
barfota, det har de väldigt
roligt åt här på jobbet.

Varmare, torrare, ljusare
Det finns många skäl att botanisera i vår webbshop.
• Du tycker att det kvällstid
är lite kyligt ute på terrassen. Då hittar du en smart
terrassvärmare som ökar
värmekomforten.
• Du tycker att tvättstugan

är väl fuktig nu under
sommaren. Då hittar du
en smidig avfuktare som
arbetar vid behov.
• Du tycker om att det lyser
i din trädgård. Då hittar du

solenergidriven belysning
som tänds i skymningen.
Ännu fler skäl upptäcker
du i Webbshopen som du
hittar på falkenbergenergi.se.

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

