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Laddad för nya webben
Matentreprenörerna Lisa Lemke
på Prostens Pizza och Marina
Evertsson på Strömma Farmlodge
är välkända ansikten i årets
Skördetid i Halland.
Foto: Caroline Andersson

Välkommen till
falkenberg-energi.se
Med vår nya hemsida/
webb blir det enklare
för Sveriges elkunder att bidra till
en hållbar framtid. Nu är det nämligen lättare än
någonsin att göra ett Bra Miljöval på vår webb.
Hos Falkenberg Energi säljer vi
som bekant enbart förnybar el,
producerad med landets tuffaste
miljökrav. Det är ett tydligt
kunderbjudande som vi är glada
för att många vill välja. Med den
nya webben har det blivit enklare
både att teckna elavtal och att
teckna avtal för mikroproduktion
för dig som vill sälja solel.

Vad vill du veta?
Vår nya webb handlar om så
mycket mer än förnybar el.
Du som är intresserad av våra
nyheter, fjärrvärme, elnätsfrågor,

om var du kan ladda din elbil
eller bara vill se vädret på Skrea
strand, har nu fått en webb med
vassare funktionalitet och bättre
sökfunktioner.
– I dag lever vi till stor del i en
digital värld där svaren på frågor
finns en knapptryckning bort. Då
är det viktigt att snabbt kunna
leverera. I arbetet med den nya
webben har hela tiden frågan
varit: Vad frågar våra besökare
efter? Vad vill de göra? Hur ska
vi förenkla kontakten med våra
kunder?

Mer förbättring
– Vi hoppas att du som besökare
ska uppleva att sidorna är tydligare och mer lättnavigerade, säger
Caroline Casparson, marknadschef på Falkenberg Energi, som
också betonar att vi gärna tar
emot ytterligare förbättringstips.

Gör en rundtur
Titta in och se hur det ser ut!
Välkommen till vår nya webb
falkenberg-energi.se.

Njut i hela
Halland
Smak- och upplevelserikt, kunskap om mat
och översvallande
kärlek till densamma.
”Skördetid i Halland” samlar det
stora utbudet av olika matmarknader och aktiviteter under ett
namn. Festligheterna pågår vecka
efter vecka till oktober.
Få tips om gårdsbutiker, caféer,
restauranger och smultronställen.
Om naturnära kurser, rundvandringar och aktiviteter. Upptäck
nya favoritproducenter och
råvaror, upplev allt underbart som
händer här i Halland. Läs mer på
skordetidihalland.se.

Profilen...

Sommaren med den nyss införskaffade husbilen blev ett äventyr.
Johan Pärlsjö, 43 år, gav sig iväg tillsammans med hustru, familjens
tre barn och tibetanska terrier.
– En av de saker som var
bäst var friheten. Att inte riktigt
veta var vi skulle stanna härnäst.
Spontana utflykter och upplevelser som vi annars inte hade gjort,
till exempel till Helvetesfallet och
Sveriges geografiska mittpunkt.

Johan
erbjuder nya
IT-vägar

Nu är han tillbaka i vardagen
på jobbet som IT- och digitaliseringsansvarig på Falkenberg
Energi. Tjänsten är ny och även
den kan ta många olika spännande vägar.

IT och digitalisering rör det
mesta i verksamheten. Från
insamlingen av data från varje
elmätare som gör att det blir
rätt på fakturorna, till ny teknik
i mottagningsstationer som
detekterar om det finns några
avvikelser, till affärssystem,
hemsida, mejl- och olika säkerhetssystem. En säkerhetsanalys
väntar, ett nytt informationssystem som går under namnet
OnScreen Vision, en integrationsplattform som kan han-

tera nya smarta elmätare och
en IT-upphandling. Projekten är
som pärlor på en tråd.
– Förhoppningsvis ska mitt
arbete märkas genom ökad
driftsäkerhet i IT-systemen.
Därmed att mina kollegor ska
få en bättre vardag och alla
våra kunder säkrare leveranser
från oss. Det är ett fantastiskt
kul jobb, bland framåt kollegor
med ett stort intresse för
alla de här framtidsinriktade
projekten.

Att fiska efter äkta vildlax
är något utöver det vanliga
och en upplevelse som
skattas högt hos de mest
hängivna fiskarna. Lär dig
mer på Laxens Dag runt
Hertingforsen.
Foto: Hidvi Group

Se på
kraftkällan

Dagen för alla

GLADA LAXAR

Vill du veta mer om laxen? Då ska du komma på Laxens dag den
19 september med flera spännande aktiviteter knutna till det
hoppande silvret.

För allmänheten börjar dagen
klockan 17 med en föreläsning
på Vallarnas Friluftsteater med
Erik Degerman, en av de som
har mest kunskaper om atlantlax
i Sverige i dag. Sedan kan du
gå vidare till fältstationer med
olika teman som anordnas i
direktanslutning till vattnet runt
Hertingforsen; allt från guidade
turer kring Hertingforsen och
kraftverket, elfiske, introduktion
till sportfiske och prova-på-kast
med flugspö.

Fria vandringsvägar
Ätran med dess biflöde Högvadsån har en genuin vildlaxstam

som är särskilt skyddsvärd. 2014
invigdes Hertingforsen och projektet för fria vandringsvägar vid
Hertings kraftstation lyfts som ett
av de mest genomgripande exemplen i Europa för att förbättra
laxens situation.

Ett val för framtiden
Världen står inte enbart inför utmaningar att bevara och skydda
laxen. Klimathotet är ett överhängande problem och de lösningar vi väljer för elförsörjningen
måste fungera gemensamt med
naturvärden. Vid Hertingforsen
utvinner Falkenberg Energi ”Bra
miljöval”-märkt el genom vatten-

kraft – utan att vildlax och andra
vandringsfiskar tar skada.

Laxens dag
Om detta och mycket mer får
du ta del av på Laxens dag som
arrangeras av Ätrans Nedre
Fiskevårdsområde i samverkan
med Sveriges Fiskevattenägareförbund.
Läs mer på falkenberg.se/
evenemang/laxens-dag

Kundservice: 0346 - 88 67 11. falkenberg-energi.se

Hertings vattenkraftverk i Ätran
är pånyttfött.
Kraftverket från 1903 har
fått en rejäl vitamininjektion som gör att vattnet
nu kan producera tio
procent mer el. Den förnybara kraften räcker till
drygt 800 eluppvärmda
villor.
Den äldsta generatorn
och turbinen har ersatts
av de modernaste maskiner, den yngre generatorn och turbinen är helt
och hållet renoverade.
All styrteknik är utbytt
till dagens smartare
lösningar. Förutom mer
energi ger investeringen
miljöfördelar med mindre risk att föroreningar
hamnar i det livsviktiga
vattnet.
Nu finns möjligheten
att titta närmare på
vattenkraftverket under
Laxens dag: 19 september klockan 18.30-20.00.
Välkomna!

