
Jobbar med strömmen
   Tomas Bengtsson på Falkenberg Energi har koll på spänningen inför vår
premiären på arenan. Ett stabilt elnät behövs för fotboll, företag och hushåll.
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Klimatbokslutet: 99,5%



Karin älskar utmaningar
Många stimulerande uppgifter finns i Karin Tångrings 
nya jobb som elnätschef på Falkenberg Energi. Dess-
utom hägrar en annan utmaning. Till sommaren har 
Karin anmält sig till Hallands Ultra – fem mil löpning. 

– Jag sprang Båstad ma
raton förra året, 4,2 mil, 
säger Karin som utöver att 
springa även kör cykel och 
simmar. Hon har börjat 
med uthållighetsidrotten 
Triathlon på motionsnivå.

Energiknippet Karin 
började som elnätschef i 
december. Då kom hon 
från Halmstad Energi och 
Miljö, med sjutton års 
erfarenhet av branschen i 
bagaget.

– Jag kände att det skul
le vara intressant att göra 

något nytt. Därför sökte 
jag till Falkenberg Energi. 

Några av utmaningarna 
i jobbet: 

•  Falkenberg växer. Förra 
året gjordes 107 nya an
slutningar. Elnätet måste 
expandera. 

•  En tredje mottagningssta
tion behövs för det ökade 
effektbehovet. 

•  Övergången till ett mer 
förnybart energisystem 

Tommy sluter cirkeln 
Tommy Johansson har lämnat jobbet som el-
nätchef och har istället blivit entreprenadchef. 
Det var där han började, för tolv år sedan, när han 
tog steget över till Falkenberg Energi. Därmed är 
cirkeln sluten.

– Helt perfekt! Det känns 
väldigt bra.

Entreprenad är avdel
ningen som utför jobben 
i elnätet. Ett annat stort 
uppdrag är att underhål
la kommunens gatube
lysning.

– Vi har fått till en som 
vi tycker bra belysning. 
Nu gäller det att fortsatt 
hålla en hög nivå. Fokus 
i år är att byta ut dåliga 
armaturer.

Avdelningen söker fler 
medarbetare. Det behövs. 
Mycket byggs i Falkenberg 
vilket innebär nyanslut
ningar och ofta nybyggna
tion i elnätet.

– Just nu är det mycket 
planering, säger Tommy 
som har fullt upp både på 
jobb och fritid. Familjen 
växer snart med ett fjärde 
barnbarn.

– Sedan 30 år bor vi i 
Köinge, 2,5 mil utanför 
Falkenberg. Det mes
ta av fritiden går åt till 
barn och barnbarn samt 
underhåll av huset och 
trädgården.

kräver ett stabilt elnät med 
ny smart teknik. Det måste 
till exempel kunna hantera 
lokalt producerad el och 
laddning av elbilar.

– Falkenberg är redan en 
bra bit på väg med ny 
teknik. Prioriterat är att 
kunden blir nöjd med allt 
som vi gör.



– Vi gjorde en rejäl sänk
ning av klimatutsläppen 
under 2017. Vi har tagit 
ett stort kliv mot att bli 
helt förnybara, konstaterar 
miljöchef Jens Melin.

Under 2016 släppte Fal
kenberg Energi ut 350 ton 
av klimatgasen koldioxid. 
2017 sjönk det till 250 
ton, trots att försäljningen 
av energi ökade. Utsläp
pen motsvarar klimat
avtrycket från drygt 60 
personer i Sverige. 

Målet 100%
•  All el är redan förnybar och 

klarar kriterierna för Bra 
Miljöval, Sveriges tuffaste 
miljömärkning för el.

•  Fjärrvärmen var under 

2017 förnybar till 99,1 
procent. Värmen kom 
främst från eldning av 
flis, från ved som inte 
duger till sågat timmer, 
men med lite spets av 
fossil naturgas. Den byts 
nu ut mot förnybar bio
gas som utvinns exem
pelvis genom rötning av 
matavfall. Bra blir ännu 
bättre. 

•  Diesel har använts i 
inköpta transporter och 
i företagets fordon, i 
de som inte kan tanka 
förnybar el och biogas. 
Även här är förbättring 
på gång.

– I slutet av 2017 började 
vi byta ut diesel i våra 

bilar mot EcoPar Bio, ett 
helt förnybart drivmedel. 
Förbättringen ser vi detta 
år, säger Jens Melin.

Det är tredje året i rad 
som Falkenberg Energi 
presenterar ett klimat
bokslut tillsammans med 
andra företag i Halland. 
Företagen är från alla 
möjliga branscher, och 
sporrar varandra i jakten 
på klimatutsläpp.

Billigare med fjärrvärme
Falkenberg Energi är 
bland de leverantörer 
som haft störst sänk-
ning av fjärrvärmepriset 
2016–2017. 

Det visar den prisstatistik 
för fjärrvärme som Energi
företagen Sverige varje år 
samlar in från branschen. 
Fjärrvärmepriserna i Fal
kenberg är nu bland de 30 
procent billigaste i landet.

Förnybar till 99,5%
För att begränsa klimatutsläppen vill Falken-
berg Energi enbart sälja och använda förnybar 
energi. Klimatbokslutet visar att mer än 99,5 
kilowattimmar av 100 nu klarar målet. 

2016 var 99,2 procent av all energi hos 
Falkenberg Energi förnybar. 2017 hade 
andelen ökat till drygt 99,5 procent 
(99,53). 100 procent är nära.

”Äggande” 
erbjudanden
Till påsk kommer 
webbshopen på  
falkenberg-energi.se 
att ha dagliga påskägg 
med erbjudanden. 
Öppna och se vad du 
kan hitta. 

I webbshopen säljer vi 
energismarta produk
ter, kvalitetsprodukter 
för hemmafixaren och 
annat för hemmet – allt 
ifrån designikoner och 
köksartiklar till hörlurar 
och resväskor. 



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

Vatten ger liv
Underbart strandläge och hänförande Hertingforsen 
-  vi har fantastiska tillgångar i Falkenberg. 

Premiär för fiske
Den 1 april är det laxfiske
premiär i Ätran. 2018 bju
der på en rad spännande 
nyheter. Nu kommer det 
att bli möjligt att fiska i 
Hertingforsen och enklare 
att köpa fiskekort, både 
via webb och sms.

– Den passionerade 
flugfiskaren har all anled
ning att glädjas över detta 
exklusiva flugfiske, säger 
Johan Bengtsson på Desti
nation Falkenberg.

Världsberömd fotograf
Den 12 april sätter Falken
bergs kommun tillsam

mans med världsberömde 
naturfotografen Mattias 
Klum fokus på vatten
frågan. Under dagen 
föreläser Mattias Klum 
för gymnasieeleverna och 
på kvällen håller han en 
kostnadsfri föreläsning för 
allmänheten. Boka plats! 
www.falkenberg.se/evene-

mang/mot-mattias-klum 

– Då blir det även en 
vattenmässa om hur flera 
organisationer jobbar med 
vattenfrågan i kommu
nen, säger Anne Udd 
projektledare för Vatten
dagen.

Klimatsmart energi
Vatten ger energi på 
många sätt. Falkenberg 
Energi sköter kommunens 
kraftverk i Hertingforsen 
och producerar klimat
smart och förnybar el. 

– Under ett år produ
cerar vi el motsvarande 
förbrukningen i 750 
elupp  värmda villor, säger 
KarlGöran Olofsson, 
projektledare på Fal
kenberg Energi som nu 
moderniserar kraftverket. 
Det gör kraftverket ännu 
effektivare och miljövänli
gare. Vi är rädda om våra 
vatten i Falkenberg.


