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Laddad i sommar

Glass
med värme

Nu har Sia Glass öppnat sitt allra första glasskafé. Självklart med kulglass, glasspinnar och strutar från glassfabriken i Slöinge och för den som
är hågad erbjuds även kaffe och annan dryck.
– Kaféet på Stortorget i Falkenberg är en satsning i vår hemstad. Här vill vi synas med vårt
varumärke – för anställda och alla
andra som tycker om vad vi gör,
berättar Stefan Carlsson, vd för
Sia Glass.

Sedan den 19 juni
finns SIA Glass i
det egna glasskaféet på Stortorget
i Falkenberg, väl
utrustat med
100 % förnybar
fjärrvärme.

Öppet året runt
Det finns sittplatser både utomoch inomhus och kaféet kommer
att vara öppet året runt – alla
dagar nu när sommaren är här
och lördagar/söndagar under
vintertid.

– Tack för att du bidrar till en hållbar
utveckling med våra produkter och
tjänster. Utan våra kunder hade vi inte
kommit så här långt.

Ditt bidrag till en
hållbar utveckling
Det säger miljöchef Jens Melin
och berättar att Falkenberg Energi nu når 99,6 procent förnybar
energi, dvs snubblande nära helt
fossilfri. Resultatet redovisas i
företagets årliga Klimatbokslut
som visar både egen energianvändning och försäljning.
Exempelvis är all el förnybar
och dessutom producerad med
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Sveriges tuffaste miljökrav – Bra
Miljöval. Helt enligt Naturskyddsföreningens hårda krav.

Varmt och gott
Glassätandet ska vara mysigt och
en njutning. För att få till upplevelsen årets alla dagar har kaféet
försetts med fjärrvärme.
– Vi valde fjärrvärme på grund av
kombinationen bra ekonomi och
att den är det mest hållbara sättet att få värme i lokalen. Det är
jätteviktigt för vårt varumärke. Vi
har ett miljötänk som genomsyrar
produktionen, betonar Stefan
Carlsson.

LADDAD FÖR
SOMMARFÄRDEN
I sommar bjuder
Falkenberg Energi på
laddning av elbilar.
Passa på att fylla
batterierna när du
besöker Falkenberg
centrum.
Nyligen sattes fyra publika
laddstolpar upp på Stortorget,
lika många i parkeringshus
Centrum och två vid Falkenberg
Energis kontor. Varje laddstolpe
omfattar två uttag, vilket ger 20
elbilar utrymme att samtidigt
ladda vid de publika uttagen.

Du är alltid välkommen för att
fylla på energi och
fram till och med
augusti 2019 är
det kostnadsfritt
i våra publika
laddstolpar.

Vill du
veta mer?
Läs om vårt solelserbjudande under rubriken
Mikroproduktion på

falkenberg-energi.se

Stranden nu
och fiske
därefter

Mer
solenergi
Idag kommer två
procent av den el
Falkenberg Energi
säljer från solenergi.
Det är våra kunder
som har producerat
och då har ändå merparten använts för
mikroproducenternas
eget bruk.
Nu har vi plussat på produktionen. På vårt kontorstak vid
Bacchus väg räknar vi med att
producera 28 000 kilowattimmar
(kWh) el om året. Det är mer än
vad som behövs för en normalvilla med direktverkande el som
uppvärmning.

Soliga besked
om lönsamma
lägen
Är ditt tak en potentiell intäktskälla?
Falkenbergs kommun
har tagit fram en solkarta där du kan se
hur mycket solenergi
du kan ta tillvara på
ditt tak i Falkenberg.
Du hittar kartan på falkenberg-energi.se under rubriken
Mikroproduktion! Du zoomar in
din fastighet genom att klicka
på pluset. När du hittat ditt hus

Solceller med 28
kW effekt fångar
nu solenergi på
vårt kontorstak.

klickar du på det och du får
soliga besked.
Solpotentialen för ditt hustak
beräknas genom att verktyget tar
hänsyn till orientering, lutning
och övergripande skuggning.
Du ser hur mycket el du kan
producera och vilka intäkter som
det ger.

I dag är det badläge
på Skrea strand. Eller
är det inte? Kanske är
det istället en dag för
fiske i Ätran?
Svårt att veta, men du får hjälp
på falkenberg-energi.se. Kolla
i vår webbkamera hur det ser
ut på stranden just nu. Du kan
också se efter hur många fiskar
som passerat vår räknare vid
Herting. Har du tur simmar
en förbi just nu.

ENERGI FRÅN
SOLEN
Solcellsdrivet gångljus för utomhusbruk, charmig solcellsdriven
glasburk för ett mysigt sken eller
en powerbank med inbyggda solpaneler. I vår webbshop hittar du
ett urval smarta produkter som
du laddar med solens strålar.
falkenberg-energi.se

Spänning är jobbet för Simon
Någon är alltid yngst på jobbet. Hos oss är det Simon Mårtensson, 21 år,
som började jobba som montör i oktober 2016. Då var han klar med sin
elutbildning och hade haft praktik hos Falkenberg Energi.

Profilen...

– Jag fastnade för att jobba med
elnät. Det är min grej att jobba
med stora elutrustningar som att
byta transformatorer, kabelskåp
och jobba med underhåll på
högspänningsledningarna. Det
är mycket sådant, för vi förnyar
ständigt elnätet.

Simon är född i Falkenberg,
bor på Västra Gärdet och
har nära till jobbet. Det är en
fördel nu i sommar när han har
fått en veckas beredskap lagd
mitt i semestern. Händer något
med elförsörjningen är Simon
och hans kollegor beredda.

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

Förutom det går sommaren i
musikens tecken. Simon tycker
det är kul att lyssna. Världens
största house-konsert väntar
i Belgien och ytterligare en
konsert i Göteborg.
– Jag åker med kompisar
och gör lite mer av varje resa.

