
Falkenberg växer 2017
Allt fler ser alla fördelar som Falkenberg har. Inflyttningen till kommunen ökar och bostads-
byggandet har tagit fart.                 Fortsättning på nästa sida

Nyheter från Falkenberg Energi  -  nr 1 2017

Nära Stortorget investerar kommunen i en ny huvudbyggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola 
gestaltad av FOJAB arkitekter.



Kommunen växer för en hållbar framtid
– Vi har i dag en större befolkningsökning än vad vi har haft 
på många år. Det är en stark nyinflyttning, säger Josefin 
Selander, tf samhällsbyggnadschef på Falkenbergs kommun.

Kommunen har 43 000 invåna-
re och har växt med 400-500 
personer de senaste åren. Den 
fantastiska naturen, de goda 
kommunikationerna och ett 
bra utbud av service och nöjen 
bidrar till attraktionskraften. En 
rad byggprojekt som kommunen 
länge hoppats på är nu igång. 
Och det behövs. Prognosen vi-
sar att 250 nya bostäder måste 
byggas varje år fram till 2020.

Attraktiv kommun
Tillväxten är som störst i Falken-
berg stad. Fler invånare i staden 
ger goda förutsättningar för en le-
vande stadskärna vilket är en mo-
tor för tillväxten i hela kommunen. 
Det sker också en stor utbyggnad 
utmed kusten och under året har 
vi även sett en ökad efterfrågan 
på tomtmark i inlandet. De som 
bygger är privata aktörer samt 
bostadsbolaget Fabo.

Staden förtätas
Staden förtätas med nya 
bostäder i anslutning till äldre 
bebyggelse. Det innebär bland 
annat att infrastrukturen kan 
användas effektivare och 
skapar förutsättningar för ett 
hållbart samhälle med närhet 
till service.

– När vi planerar hittar vi gärna 
utrymmen som redan är använda 
och som vi kan bygga nya bostä-
der på. Det är bättre att tomma 
asfalt- och grusytor förvandlas 
till attraktiva boendemiljöer eller 
att vi bygger på befintliga hus än 
att vi måste upplåta annan mark, 
som till exempel åkrar, ängar och 
strövområden.

Allt hänger samman
Bacchus – området vid gamla 
Vin och Sprit, höghus i Stafsinge 
och vid järnvägsstationen, en 
utbyggnad i Ullared och villor i 

Skrea är aktuella projekt. Och 
det finns ännu fler. Kommunen 
sålde förra året fler kommunala 
tomter för villor än vad den har 
gjort på flera år. Det kommer att 
byggas småhus på många håll.

När bebyggelsen växer behövs 
också kommunal service, exem-
pelvis förskolor och skolor. Även 
trafiken ska fungera. Fler invånare 
innebär att kommunen måste 
planera för att kollektivtrafiken, 
cykel- och bilvägar klarar behoven. 
Sedan måste vatten, avlopp, värme 
och el självklart finnas i varje 
bostad. Nu pågår en planering 
för hur kommunen ska kunna 
fortsätta att växa. 

Intresset märks
Tommy Johansson är elnätschef 
på Falkenberg Energi. Han märker 
dagligen av intresset för kommu-
nen. 

– Vi har många nya kunder 
som vill ansluta sig till elnätet. 
Just nu har vi 14 000 elnätskun-
der och när jag började här för tio 
år sedan var det 12 700 stycken. 
Det är en stadig ökning.

Varje ny kund kan vara en hel 
familj alternativt ett större eller 
mindre företag. Elnätsteknikerna 
har fullt upp med att planera för 
hur elnätet ska dimensioneras 
för att hantera alla nya anslut-
ningar.

– Det är väldigt positivt att det 
händer mycket. Nya bostäder, 
både hyresrätter, bostadsrätter 
och villor, samt en hel del nya 
företag ger goda förutsättningar 
för en trivsam kommun. 

– Naturen – det är den allra största fördelen med Falkenberg tycker jag. Ätrans 
dalgång är otroligt vacker och så havet och stränderna. Vi vill gärna ha stadsnära natur 
i kommunen, säger tf samhällsbyggnadschef Josefin Selander. Att allt fler uppskattar 
kommunens alla fördelar noterar elnätschef Tommy Johansson dagligen i sitt arbete.



Bilen som sprider ljus

Nya elnätsavgifter 
möter högre  
investeringar

Vid årsskiftet justerade  
Falkenberg Energi avgifterna 
för elnätet.
I genomsnitt innebär de nya 
avgifterna följande: 
• Lägenhetskund +9 kronor 

mer per månad
• Villakund med elvärme +42 

kronor mer per månad
• För företagskunder varierar 

det beroende på abonnemang
– Trots justeringen är vi kvar 

bland de billigaste elnäts-
företagen i landet, säger vd 
Bo Anders Antonsson. I den 
senaste oberoende Nils Hol-
gersson studien var vi den 10:e 
billigaste aktören av ca 180 
elnätsbolag i landet.

– Vårt mål är prisvärda och 
attraktiva elnätspriser som gör 
det mer intressant för företag 
och privatpersoner att bo, verka 
och etablera sig i Falkenbergs 
kommun.

De nya elnätsavgifterna beror 
dels på högre kostnader för 
inköpen från regionnätet, dels 
på att Falkenberg Energi ökar 
sina investeringar i elnätet. 
Elleveranserna ska bli ännu 
tryggare och ännu säkrare.

Elnätet blir säkrare vid storm
Elledningar som hänger på 
stolpar är känsliga för åska 
och blåst. För att minska 
risken för strömavbrott gräver 
Falkenberg Energi nu ner 
elledningar. I marken ligger de 
säkrare.

– Det har dragits fram en hel del 
fiber för bredband i kommunen. 
Då passade vi på, säger elnätschef 
Tommy Johansson.

Markkabel för el grävdes ner 
på landsbygden samtidigt med 
bredbandsfibern. Nu ska de 
kopplas in och ersätta luftled-
ningarna. Det gör elleveranserna 

lika stabila som i tätorterna. 
– Det här är vårt stora pro-

jekt under 2017. Vi håller ock-
så på att förbereda för en ny 
mottagningsstation i kommu-
nen. Vi har två, men behöver 
en tredje för att kunna avlasta. 
Mottagningsstationen är till för 
att vi ska kunna ta emot el från 
kraftverk utanför kommunen 
och fördela ut i vårt eget elnät. 
Den gör att Falkenberg kan 
växa ytterligare och höjer också 
kvaliteten samt säkerheten på 
de leveranser som vi redan har, 
betonar Tommy Johansson.

Arbetet fortsätter med kommunens gatubelysning. Närmare 12 000 ljuspunkter ska 
skötas med den allra största omsorg. I dagarna fick Falkenberg Energi förstärkning 
med en ny gatubelysningsbil som ska hjälpa till i arbetet att lysa upp i kommunen.



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

Betala som du vill

Lägre pris för fjärrvärmen

Om du inte gillar att hämta 
post och öppna kuvert har 
vi alternativen för dig. Vår 
faktura för din energi kan du 
få på valfritt sätt.

• E-postfaktura. Enkel och 
bekväm. Så fort fakturan är 
skriven skickas den till din 
E-postbrevlåda som en pdf. 
Du ser den direkt. Kombinera 
gärna med Autogiro.

•  Autogiro. Trygg och lätt. Med 
Autogiro sker betalningen 
med automatik. Banken drar 
pengarna från ditt konto och 
ser till att fakturan blir betald.

 
•  E-faktura. Smidig och han-

terlig. E-fakturan finns i din 
internetbank när det är dags 
att betala. Då godkänner du 
och betalningen är klar.

Kontakta Kundservice och 
beställ kostnadsfritt E-postfaktura 
och/eller Autogiro. Kontakt– 
informationen hittar du längst 
ner på sidan. E-faktura frågar  
du efter i din internetbank.

Bengt Pettersson och Fredrik Hamberg på Falkenberg Energi visar nya värmepannan 
som tryggar leveranserna till fjärrvärmekunderna i Falkenberg.

Här är ditt fullmatade arkiv
Vad kostar din energi varje år? Det är alltid bra att hålla koll.

Reko-träffen i Falkenberg bjöd på en glad överraskning. Fjärr-
värmepriset för i år sänks med cirka fem procent.

Gå in på Mina sidor på  
falkenberg–energi.se. Där 
finns din förbrukningsstatistik 
och dina fakturor från de  
senaste åren. Har förbruk-
ningen ökat eller minskat? Du 

får en samlad bild och kunskap 
om din energianvändning.

Logga in med det 5-siffriga 
kundnummer som står på dina 
fakturor och med ditt person-
nummer, tolv siffror. 

Lantmännen i Falkenberg valde 
fjärrvärme till sin torkanläggning 
och fastighet. Ökad försäljning 
innebär bättre ekonomi och den 
ger nu avtryck i energipriset.

Reko-träffen är den årliga 
sammankomsten för alla 
fjärrvärmekunder. Den är ett 
bra tillfälle att fördjupa sig 
och få den hetaste informa-
tionen.

En av anledningarna till det 
lägre priset är att fler kun-
der valt fjärrvärme som ett 
miljöanpassat och bekymmers-
fritt energialternativ. Nästan 
hela fjärrvärmeproduktionen i 
Falkenberg (98%) kommer från 
förnybar energi, huvudsakligen 
skogsflis och pellets. 

Årets största affär kunde vi 
presentera redan i september då 

Ny logga!
Här ser du vår nya 
justerade logotyp.


