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Våren ger ny energi
Årets Hållbarhetsföretag i
Falkenberg 2019.
Caroline Casparson, Bo Anders
Antonsson och Mikael Salomonsgård
representerade
Falkenberg Energi
när priset delades
ut på Företagarnas
Award Party på
Falkenberg Strandbad.

Prisat för hållbar utveckling
Falkenberg Energi jobbar hårt både för att bidra med hållbarhet till
alla kunder och för att minska det egna klimatavtrycket. Bland annat
genom att enbart erbjuda el märkt Bra Miljöval, genom att leverera
helt förnybar fjärrvärme i Falkenberg och genom att satsa på energi
från sol, vind och vatten.
Uppskattat arbete
Företagarna utsåg Falkenberg
Energi till Årets Hållbarhetsföretag i Falkenberg 2019.
– Det är otroligt roligt och visar
att det jobb vi gör är uppskattat.
Priset motiverar oss att fortsätta

jobba framåt mot nya hållbara
mål, säger miljöchef Jens Melin.

Namnkunniga företagare
Priset har delats ut varje år
sedan 2015. Tidigare vinnare är
Solskensfarmarna, Retreatcenter,
Murtans trafikskola, Bertegrup-

Halland jobbar
för klimatet
Efter de globala klimatförhandlingarna i Paris 2015 klev sex av
Hallands företag fram för att visa
att de tar klimatfrågan på allvar. I
det första Klimatbokslut Halland
visade de konkret hur de arbetade och vilka resultat de uppnådde. Förhoppningen var att få fler
att engagera sig i frågan.

Allt fler är med
I dagarna kom Klimatbokslut
2019, det femte klimatbokslutet
i rad för företag i Halland. Nu
deltar 17 företag och kommu-

pen och Walters bildelar. Juryn
uppmuntrar bland annat insatser
som präglas av engagemang och
handlingskraft samt kan tjäna
som goda exempel nu och i
framtiden.

Falkenberg Energi visar att man redan
2019 klarat Parisavtalets mål att bli
förnybar till 2050.

ner. När allt fler kartlägger och
beräknar sina utsläpp leder det
till ökad kontroll, effektivare åtgärdsplaner och godare förutsättningar att nå klimatmålen.

Sänkt med 65 procent
Falkenberg Energi har varit med
från start. Under åren har företaget kunnat redovisa minskade
utsläpp av klimatgaser med 65
procent samtidigt som omsättningen ökat med 45 procent. I
dag är hela 99,9 % av energin
förnybar. Det gäller både den

energi som kunderna köper från
Falkenberg Energi och den energi
som företaget använder för sin
verksamhet. Tack vare kundstödet sprids hållbarhetsfrågorna
som ringar på vattnet.

Klimatbokslut Halland
hittar du på klimatbokslutet.com/
publikationerna.

Ta hand om
dig och alla
du håller av

Coronaviruset visar
hur skört allt kan vara
och hur väl vi behöver
varandra.
För att minimera risk för smittspridning följer vi noga myndigheternas rekommendationer.
Tyvärr innebär det att vi inte tar
emot besök på vårt kontor, men
det går väldigt bra att kontakta
oss digitalt eller på telefon.
Läget kan förändras fort. På
falkenberg-energi.se. hittar du
alltid den senaste informaitonen.

Gillar du också
låga priser?
Elpriserna har sjunkit kraftigt
den senaste tiden mot
extremt låga nivåer. Vintern
har varit mild, blåsig och
nederbördsrik vilket innebär
att det producerats mycket
el från förnybara källor.
Det finns nu god tillgång
på vatten för elproduktion.
Samtidigt är efterfrågan
låg när industrier runt om
i Europa har dragit ner på
produktion.
Det innebär att det nu
kan vara intressant att se
över elavtalet. Om du ska
välja fast eller rörligt pris
beror på din unika situation.
Kundservice hjälper dig
gärna: 0346-88 67 11 eller
energi@falkenberg.se.

SÄNKT PRIS för
leveransen av el
Nu kan du
fylla bilen
med förnybar
energi och från
ditt laddkonto
enkelt betala vid
laddstolpen.

Enkelt att betala
för laddade mil
Nu kan du skaffa ett
laddkonto hos oss för
att fylla din elbil med
förnybar energi.
Laddkontot ordnar du på vår
hemsida falkenberg-energi.se.
Du kopplar det till ditt bankkort,
vilket gör att du enkelt kan betala
när du vill fylla på med energi
från våra publika laddstolpar.
Kontot blir en buffertzon till ditt
bankkort.

App eller kort
För betalningen från laddkontot
kan du välja två alternativ, beroende på vad som passar dig bäst.
Antingen betalar du med en app
i din smarta telefon eller med ett
laddkort som vi skickar hem till
dig efter beställning. När laddkabeln är på plats - tryck på appen
eller blippa kortet för betalning,
så startar laddningen.
När du fyller på energi från
våra laddstolpar i Falkenberg kostar det 2,50 kr/kWh inkl. moms.

Mer information: falkenberg-energi.se/ladda-bilen/

Profilen...

Anders Sjökvist drivs av
service. Det är en alldeles
utmärkt egenskap i rollen
som entreprenadchef på
Falkenberg Energi.
– Hela företaget jobbar för att
hjälpa kunder och att göra det
skyndsamt. För mig är det jätteviktigt!

Säkrar leveranserna

Anders
jobbar för
kundnyttan

Som entreprenadchef är Anders
ansvarig för den avdelning vars
montörer jobbar med att förstärka, underhålla och vid behov
reparera elnätet. Kort sagt, de
säkrar elleveranserna till bostäder
och företag så att ljus, kraft och
värme ska flöda hos dig som är
kund i vårt elnät.

Behoven ökar
Anders började den 1 september

Nu blir det billigare att få elen
levererad.
Från att redan tidigare ha haft
bland de lägsta elnätsavgifterna i
Halland sänkte Falkenberg Energi
ytterligare ett steg den 1 maj.
I genomsnitt handlar det om en
sänkning med åtta procent för
säkringskunder sett över ett år.

Smartare elnät
hindrar elavbrott
Falkenberg Energi jobbar för
en hög leveranssäkerhet i
elnätet. Ny smart teknik är en
god hjälp.
– Förra året kunde vi förhindra
tre potentiella avbrott i elleveranserna tack vare ett nytt
smart system. De avbrotten
Är du elhandelskund hos oss
skulle annars ha märkts hos
kostar det bara 2 kr/kWh.
många kunder, berättar elnätschef Karin Tångring.
Räcker långt
– Systemet analyserar värden
Appen och laddkortet räcker
på utgående högspänningslångt. De fungerar på många
kablar, vilket ökar
laddstationer i Svemöjligheten att tidigt
rige och runt om
Ny teknik för
upptäcka och åtgäri Europa, förutom
att snabbt
da fel. Det testades
upptäcka fel
naturligtvis vid
finns också i
först i vår södra
våra laddstolpar
våra nätstamottagningsstation
i centrala Falkentioner.
och är nu installerat
berg. På hemsidan
också i vår norra staser du var du kan
tion. Därmed hoppas
ladda.
vi ytterligare stärka
leveranssäkerheten.

och insåg snabbt att det finns
mycket att göra. Falkenberg
växer, det byggs nya bostadsområden och företag etablerar
sig i kommunen. Varje sådan
förändring kräver en elanslutning. Det gäller att planera och
att utföra.
– Jag trivs med att vara i
hetluften. Det är kul. Jag gillar
att vara spindeln i nätet och
dra i trådarna.

Från kärnkraft till
förnybart
Under många år var Anders
på Ringhals och jobbade med
förnyelse av kärnkraftverket.
Sedan gick han vidare till
Vattenfall Service innan jobbet
i hemstaden Falkenberg dök
upp.

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

– Falkenberg Energi är trevligt,
ett innovativt och bra företag.
Här har vi snabba beslutsvägar
vilket gör tillvaron enklare.

En flytande fritid
Medan elnätet och även gatubelysningen fyller arbetsdagen
är det andra strömmar som
drar på fritiden – havsströmmarna. Båtar är Anders intresse
här i livet, vid sidan av familjen,
de idrottande barnen och
skidåkningen som i år tog
honom runt i Vasaloppsspåret
för fjärde året. Anders är aktiv
i båtklubben i Falkenberg och
har både segel- och fiskebåt.
Förhoppningsvis blir det både
tid och väder för några härliga
turer i sommar.

