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öppnar sig utan elstolparna, så 
annorlunda mot vad vi är vana vid.

Bygger med reserv

De nya markförlagda ledningarna 
läggs som en ring i området. 
Uppstår ett fel finns det möjlig-
het att koppla om i nätet vilket 
minskar avbrottstiden för våra 
elnätskunder.

Ytterligare förstärkning

För att ytterligare trygga elle-
veranserna jobbar Falkenberg 
Energi med ny teknik. Det finns 
i dag två mottagningsstationer 
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Nu är det tänt 
för vintern

Nya lampor lyser  
nu upp i höst- och  
vintermörkret i  
centrala Falkenberg.  
Inför årets premiär för vinterbe-
lysningen pyntade Falkenberg 
Energi med en ny sort på Stor-
gatan. Tidigare år satt lamporna 
på vajrar mellan husen, medan 
de nu sitter som en korg på stol-
parna för gatubelysningen. Det 
är säkrare och förhoppningsvis 
minst lika stämningsfullt. 

Välkommen till Falkenberg 
Energi. Vad kan jag hjäpa 
dig med?
Frågan ställs av Yvonne Anders-
son som sedan ett år tillbaka 
jobbar på Kundservice. Yvonne 
trivs väldigt bra på sin arbets-
plats. Framförallt uppskattar hon 
alla möten med människor på 
kontoret, i telefon, på mejl eller 
chatt men hon trivs också med 
de administrativa sysslorna som 
tillhör jobbet. 

Från tyska till Polisen

Hon började som lärare i tyska 
och svenska och lärde pedago-
giskt ut ”der, die, das” och övrigt 
som behövs för att kunna kom-

Yvonne hjälper dig med svar
municera lätt och rätt. Därefter 
blev det en trädgårdsutbildning 
och flera års erfarenhet av 
skötsel på kyrkogårdar. Från 
den lugna kyrkogården satsade 
hon på en betydligt mer hek-
tisk tillvaro. Nio år på Polisens 
Kontaktcenter.

Massor av frågor

Yvonne har verkligen grundat 
för jobbet som kundservicemed- 
arbetare på Falkenberg Energi, 
ett jobb som handlar om 
många samtal och kontakter. 
Yvonne och hennes kollegor 
får massor av olika frågor, 
inte minst om elavtal med Bra 
Miljöval.

– Vi svarar på allt vi kan och 
söker svar när vi inte direkt vet. 
Det gäller att hjälpa kunden så 
bra som det bara går.

Tillsammans med familjen

Vid sidan av jobbet är det 
familjen som gäller. Yvonne 
missar ogärna en fotbolls- eller 
innebandymatch när sönerna 
spelar. En annan fritidssyssla 
som uppskattas av Yvonne 
är att resa. Dotterns au-pair 
år på Nya Zeeland gjorde att 
hela familjen tog sig runt halva 
jordklotet för att utforska detta 
avlägsna land. En härlig tid 
tillsammans.

Nu ersätter Falkenberg  
Energi de sista luftledningarna 
i sitt elnät med markförlagda 
kablar. Elleveranserna blir  
tryggare när risker med  
blixtnedslag och fallande  
träd byggs bort.

Nästa år är luftledningarna i 
Faurås ett minne blott. Totalt 
två mil luftledning ersätts med 
markförlagd kabel, varav 1,5 
mil kostnadseffektivt redan har 
grävts ner samtidigt med fibern.  
I Blackeberg återstår därefter den 
sista kilometern luftledning och 
den ska vara nergrävd 2021. 

En ny vy

– Vi tar bort 250 gamla trästolpar 
i Faurås, säger projektledare 
Martin Karlsson som ansvarat 
för de positiva kontakterna med 
markägarna. Det är en ny vy som 

och i den södra provas den nya 
utrustningen. Den ger informa-
tion när det finns risk för fel på 
utgående ledningar.

– Det har redan varit till stor 
hjälp. Vi har upptäckt begyn-
nande fel och de har vi kunnat 
åtgärda innan de orsakade 
strömavbrott. Det känns bra att 
kunna arbeta proaktivt. Vi har 
ett välplanerat nät och duktiga 
medarbetare som jobbar aktivt 
för att hålla nätet stabilt, säger 
elnätschef Karin Tångring.

Tryggare elleveranser Så här ser den nya vinter- 
belysningen på Storgatan ut.

Yvonne Andersson 
skapar kontakt på 
Falkenberg Energi. Hon 
och hennes kollegor 
hjälper dig med elavtal, 
flyttärenden och annat 
du söker svar kring.

Luftledningarna 
i Faurås ersätts 
med markförlagd 
kabel för tryggare 
elleveranser, visar 
projektledare  
Martin Karlsson.

Hitta julklapparna i vår webbshop – falkenberg-energi.se
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En glad lax  
i ny kostym

Det handlar om Falkenbergs framtid, satsningar på miljön,  
teknikskiften och flugfiske när vi fångar Mikael Salomonsgård,  
ny ordförande i Falkenberg Energi.
Sedan 34 år jobbar Mikael hos 
en internationellt verksam un-
derleverantör till bilindustrin. För-
ändringar är vardag. Detsamma 
präglar energibranschen som bär 
nycklarna för att klara energiom-
ställningen från ett fossilt till ett 
hållbart samhälle. 

– Falkenberg Energi är navet 
för att skapa förutsättningar att 
utveckla Falkenberg som stad, 
konstaterar Mikael Salomons-
gård. Fler invånare och företag 
behöver energi från hållbara 
energikällor.

Van vid förändringar

Mikael Salomonsgård är hedrad 
över sitt uppdrag. Han ser att han 
kan tillföra sin erfarenhet från 

industri och från många år som 
fackklubbsordförande och styrel-
seledamot hos arbetsgivaren, van 
vid att leda förändringar och med 
att ta sig an polariserade frågor.

Natur och miljö ligger honom 
varmt om hjärtat. Hans stora 
fritidsintresse är flugfiske och han 
talar gärna både länge och varmt 
om glädjen med att fisken nu har 
fria vandringsvägar vid Hertings 
vattenkraftverk i Ätran. Herting-
projektet har haft stora positiva 
effekter på bestånden av lax och 
havsöring och även den sällsynta 
majfisken har synts till.

Möjligheten att kunna kom-
binera fria fiskvägar med hållbar 
energiproduktion i Hertingforsen 
gör honom både stolt och glad. 

Aktuella 
priser på 
SOLEL
När du säljer solel från 
dina solpaneler erbjuder 
Falkenberg Energi ett fast 
pris, ett tryggt och stabilt 
pris som det är lätt att 
räkna med.

Det finns två alternativ för 
din mikroproduktion: 
1. MikroSol innebär att du 
säljer din överskottspro-
duktion, dvs den el du inte 
använder för eget bruk, för 
60 öre/kWh inkl. moms.

2. MikroSol+ innebär 
att du utöver din över-
skottsproduktion även 
säljer elcertifikat och 
ursprungsgarantier. Då får 
du 64,50 öre/kWh inkl. 
moms. Priset gäller från och 
med den 1 november då 
ersättningen för elcertifikat 
och ursprungsgarantier 
justerades.

Detta är en världsunik destination 
som hör framtiden till.

Ett naturligt val

– Det är hård konkurrens inom 
elhandel. Då är det viktigt att 
profilera sig och visa vad man 
står för. Falkenberg Energi är 
det naturliga valet, säger Mikael 
Salomonsgård och konstaterar 
att företaget ligger väldigt bra till 
vad gäller kundnöjdhet och miljö.

– Vi måste vara med och 
driva utvecklingen – inom miljö, 
fjärrvärme och elnät med säkra 
leveranser, tryggt för invånare 
och företag. Förutsättningarna 
finns. Jag är oerhört imponerad 
av den kompetens som finns 
inom företaget.

• Föddes på Falkenbergs BB 
1963

• Bor i ett vykort, på en gård 
från 1674, belägen precis vid 
Ätran i Askome

• Startade som fritidspolitiker 
med vilt- och rovdjursfrågor

• Har fiskat så länge han kan 
minnas

• Beskriver sig som nörd med 
egen statistik över alla 
fångade och frisläppta laxar 
sedan 1998

Fem snabba om  
Mikael Salomonsgård,  
ordförande i Falkenberg Energi

Beställ laddkort 
till din bil
Nu kommer du att behöva ett ladd-
kort för att fylla din bil med energi 
från våra publika laddstolpar.

Laddkortet beställer du på vår 
hemsida och du aktiverar det 
med pengar från ditt vanliga 
bankkort. När du vill fylla batte-
riet ansluter du kabeln och drar 
laddkortet i stolpen. Då startar 
laddningen. 

Priset i våra laddstolpar är 
2,50 kr/kWh inkl. moms. Är du 

elhandelskund hos oss kostar  
det bara 2 kr/kWh. 

En fördel med laddkortet 
är att det fungerar på många 
platser i Sverige och runt om i 
Europa. På hemsidan ser du var 
du kan ladda.

Mer information: falken- 
berg-energi.se/ladda-bilen

Nu kan du ladda elbilen med 
hjälp av det nya laddkortet, 
som gäller både i Falkenberg 
och runt om i Europa.

Oförändrade  
elnätspriser i Falkenberg

Priserna beror på en rad olika faktor- 
er, exempelvis avgifter från region- 
nätet som distribuerar elenergin till 

vårt nätområde, allmänna  
kostnadsförändringar och  

investeringar i elnätet. 

Vi sänker fjärr- 
värmepriset
Fjärrvärmen har en positiv 
utveckling i Falkenberg. 
Vi sänker för femte året 
i rad. 

Lär dig mer om fjärrvärmen 
på årets Reko-träffar. För 
privatkunder den 18 nov- 
ember kl. 17.00 på Strand-
baden, för företagskunder 
den 19 november kl. 15.00 
på Bacchusvägen 1.  
Välkommen!

Elnätspriserna hos Falkenberg Energi 
ligger stilla under 2020.


