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Laddad för sommar
Fler elbilar gör gott för närmiljön. Det tycker vi är bra. Här är den första
publika laddstolpen i Falkenbergs centrum. Där kan du ladda din elbil.

Jens Melin, i bakgrunden, är miljöchef på Falkenberg Energi och jobbar aktivt med nya miljöprojekt.

För några år sedan byttes
alla elmätare och nu kommer nästa generation. De
ska möta nya krav och erbjuda nya funktioner till
dig som är kund.
– De nya mätarna gör det
mer transparent för varje
kund. Med mer mätdata
kan man tydligare se sin
förbrukning, och då är det
lättare att göra något åt
den, säger Peter Persson
som är IT/Mätansvarig på
Falkenberg Energi.
Peters jobb innebär att
hålla koll på att alla fakturor har rätt underlag. Varje
månad samlas information
in från varje mätare.
– Vi hämtar i dag in
dygnsmedelvärden från
14 000 mätare. Nu
kommer nästa krav. Om
några år ska du kunna
se förbrukningen varje
timme. Det blir 24 gånger
så mycket data.
Är förberedd
Det gäller att vara förberedd. Falkenberg Energi
har nu köpt in 400 nya
mätare för att testa. I
marken har det förberetts
med fiber för att snabbt
kunna skicka information.
Den nya generationen
mätare är lite smartare.
De registrerar eventuella
avbrott och även spänningskvaliteten. Mätaren
kan lätt hålla koll på den
el som du själv producerar

Här i den lilla stugan på Skrea strand tillbringar Peter Persson och hans familj så
mycket av sin tid som möjligt. Det är avkoppling när den är som bäst.

Mätarchefen tänker framåt
i solpaneler eller vindkraftverk. Detta blir allt viktigare. Så kallad mikroproduktion för förnybar el växer.
– År 2025 är det tänkt
att alla mätare ska vara
utbytta i Sverige. För
dig som är kund kostar
det inget extra. Mätarna
ingår i ordinarie elnätstariffer.
Lång erfarenhet
Peter har erfarenheten.
Han började på Falkenberg Energi år 2003, först
som entreprenadchef och
på Mätning två år senare.
Han har redan varit med
om att byta ut alla mätare
en gång. Tekniken förbättras snabbt.

Drömstugan på stranden
Peter är utbildad elektriker med behörighet både
för låg- och högspänning.
För snart tio år sedan,
2008, hittade familjen
drömstugan på Skrea
strand. I skydd bakom
klitterna hörs bruset från
vågorna som slår in mot
stranden. Stugan är inte
stor, men tillräcklig. På
18,4 kvadratmeter får
hela familjen plats, två
vuxna och två tonårsdöttrar.
– Annars bor vi i villa i
Slöinge. Där är det hela
tiden tusen projekt på
gång. Här i stugan är vi
bara med varandra. Vi
trivs fantastiskt bra!

Kameran fångar strandlivet
Gillar du också strandlivet? Då kan du lätt få veta
hur det ser ut på Skrea strand just nu. Kolla in
webbkameran på www.falkenberg-energi.se.

Prisvärt i Falkenberg

Falkenberg Energi är ett av landets mest prisvärda
elnätsföretag.

Falkenberg Energi kommer på
15:e plats av 290 undersökta
kommuner när det gäller mest
prisvärda elnätspriser.

Det visar årets Nils Holgersson undersökning. Rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” redovisar fakta om de prisskillnader som
finns mellan olika elnätsföretag i landets kommuner.
Bakom undersökningen står HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och
Fastighetsägarna Sverige.

Välkommen med synpunkter på vår verksamhet.
På www.falkenberg-energi.se
finns en ny funktion. Det
är en liten enkät som kan
poppa upp när du öppnar
sidan. Genom enkäten
kan du ge omdömen och
skriva vad du tycker kan
göras bättre.

Högre energiskatt
Den 1 juli höjdes energiskatten med 3 öre per
kilowattimme efter riksdagens beslut. Energiskatten
är nu 32,5 öre/kWh (40,6
öre/kWh inklusive moms).

Sommar
med hjul

Följ laxen
På www.falkenberg-energi.se går det med lite
tur att se de simmande laxarna som tar sig fram
i Ätran. Vi har placerat en webbkamera och en
fiskräknare vid Hertings Kraftstation.
Ett omfattande åtgärdsprogram runt kraftstationen har inneburit
att naturen fått tillbaka
en fors som lånats för
elproduktion under 70 år.
Det tackar laxen för. Efter
åtgärderna har antalet
vandrande laxar ökat
kraftigt.
Har du inte upplevt
miljön kring Herting kan vi
varmt rekommendera en
utflykt dit.

Hjälp oss att förbättra

Härliga Falkenberg på
vacker sommarväg!
Lockar det, då har vi ett
sommarerbjudande till dig.
En vikbar elcykel för mysiga dagar och sköna turer
i naturen. Se erbjudandet
på falkenberg-energi.se.

Gilla
oss på Facebook
Fler laxar vandrar numera i Ätran som
en följd av det stora miljövårdsprojektet
– fiskvandringsvägarna vid Hertings
kraftstation. Åtgärdsprogrammet som
har genomförts är ett av de mest
ambitiösa i Europa.

så får du på ett enkelt
sätt veta vad som händer
på Falkenberg Energi.
Du får annonser, nyheter
och information direkt i
nyhetsflödet på din Facebook-sida.

Ann-Charlotte
Bengtsson tillsammans med sina
tjejer Alice, Moa
och Hilda på en
härlig miljöbild vid
stranden. Hemma
på gården lyser de
upp med el märkt
Bra Miljöval från
Falkenberg Energi.

Familjen tog valet för miljön
Det första som slår en hos familjen Bengtsson på deras gård i Töringe by,
är den fantastiska miljön.
Utsikten sträcker sig över
fälten där generationer
har brukat marken, bort
mot horisonten. Korn,
vete och raps odlas och i
fjärran syns vindkraftparken för förnybar el.
– Man tänker mer på
miljön när vi bor som vi
gör. Det är rogivande,
säger Ann-Charlotte
Bengtsson.
Bra Miljöval
El märkt Bra Miljöval från
Falkenberg Energi lyser
också upp på gården.
– Det känns bra att handla av Falkenberg Energi,

säger David Bengtsson.
Jag vill gärna att vi handlar
lokalt. Dessutom, att välja
miljömässig el är ett enkelt
sätt att kunna göra något
för miljön. Det gör skillnad
om all el kommer från
kolkraft eller vindkraft.
Lokalt förankrad
David har tagit över
gården efter sin far, som
i sin tur tog över efter sin
far. Han har alltid varit
intresserad av växtodling,
det är knappt att han kan
stanna traktorn. Därutöver
föder han upp grisar, som
han köper lokalt av grann-

gården, naturligtvis, och
säljer lokalt i Harplinge.
Full av energi
Ann-Charlotte är lika
full av energi. Både som
lärare i en förskoleklass
på Vinbergsskolan och
som instruktör på Friskis &
Svettis. Hon är välbekant
för alla som tycker om att
träna klassisk jympa och
dans. Dessutom leder hon
barngrupper. Åtskilliga
pass blir det varje vecka.
– Det känns bra att få
inspirera andra till att röra
sig och må bra.

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

