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Mer energi i sommar
Här trycker vi bort
8 800 kg koldioxid
Caroline Casparson
och Mikael Salomonsgård pekar på
den soliga energikällan.

redan sina egna kostnader, trots
ett extremt lågt elpris, säger
Mikael.

Goda förutsättningar
På falkenberg-energi.se finns
en länk till en solkarta. På den kan
man klicka sig fram till sitt tak i
Falkenbergs kommun och se potentialen för solinstrålning. Färgen
skiftar beroende på hur väl taket
lämpar sig för solelsproduktion, ju
rödare desto bättre. Där började
Mikael sin resa till att bli elproducent.
– Ladugårdstaket visade illrött.
Det var perfekt - med söderläge,
en takvinkel på 43° och utan
något som skuggar. Sedan gick
det fort att hitta en leverantör av
solpanelerna.

Enkel hantering

På Salomonsgård i
Askome glittrar det
från fiskevattnet i
Ätran och från de nya
solpanelerna på ladugårdstaket.
Mikael Salomonsgård, som äger
gården, älskar både laxfisket och
solfångsten. Som ordförande i
Falkenberg Energi har han nappat
på idén om framtidens energisystem.
– Min tanke är att ställa om
energilivet efterhand. Istället för
pelletspanna vill jag långsiktigt
investera i en klimatanläggning
och så vill jag konvertera till elbil.

Klimatvinsten
Salomonsgård har i dag 40

solpaneler med en beräknad
årsproduktion på drygt 12 500
kWh. Den förnybara elen tränger
undan annan elproduktion och
därmed minskar klimatavtrycket
med 8 800 kg koldioxid.

En drömstart
Verkligheten är faktiskt ännu
bättre än kalkylen. Sedan solpanelerna kom upp den 2 mars har
många ljusa dagar jobbat för den
förnybara produktionen och den
ekonomiska vinsten.
– Redan under de första tre månaderna producerade jag nästan
halva den tänkta årsproduktionen. Det är verkligen kul att följa
elproduktionen i leverantörens app.
Det har varit en drömstart för en
nybakad elproducent.
– Finansiellt bär anläggningen

För enkelhetens skull köpte han
initialt en tjänst från Falkenberg
Energi. För ett par hundralappar
hanterade Caroline Casparson,
specialist på mikroproduktion,
alla nödvändiga ansökningar och
myndighetskontakter.
– Vi hjälper gärna till med den
kunskap som vi har och vi erbjuder
en helhetslösning för våra kunder
när det kommer till att ansöka om
elcertifikat och ursprungsgarantier
hos Energimyndigheten, säger
Caroline.
Falkenberg Energi köper sedan
överskottet från kundens solpaneler inklusive de elcertifikat och
ursprungsgarantier som produktionen genererar.
– För min del är det här
jättesmidigt, säger Mikael Salomonsgård.

Här är nya
sommartider
Nu när det
är högtryck på sommaren är det lägre
tryck på Kundservice.
Vi har därför tillfälligtvis kortat in på
våra öppettider.
På grund av rådande situation
med coronavirus håller vi kontoret fortsatt stängt för besök.
På falkenberg-energi.se hittar
du uppdaterad information,
exempelvis om när vi kan öppna
för besök igen. Tillsvidare är du
istället väldigt välkommen att
ringa om alla dina energirelaterade frågor.
Kontakta Kundservice
Ring 0346 - 88 67 00. Du kan
också skicka e-post till
energi@falkenberg.se och
även chatta med oss på h
emsidan.
Öppettider på telefon över
sommaren, fram till och med
den 14 augusti:
Måndag - torsdag: 8 - 16
Fredag: 8 - 15
Från och med måndag den
17 augusti återgår vi till
vanliga tider igen:
Måndag - torsdag: 8 - 17

Fortsatt låga
elpriser
Elpriserna är fortsatt väldigt låga
jämfört med
föregående år.
Kontakta Kundservice när
det är dags att förnya ditt
elavtal. Du får hjälp med
att välja det bästa avtalet
för dig.

En liten
livräddare
Jordfelsbrytare kan
rädda liv, undvika
personskador och
förhindra bränder.
Vid ett eventuellt elfel känner
jordfelsbrytaren av de små strömmarna till jord som kan orsaka en
elolycka. Den lilla vippkontakten
som finns i många bostäder, ofta
vid elcentralen, bryter snabbt
strömmen om det uppstår
felströmmar.

Kolla brytaren
Var rädd om jordfelsbrytaren.
Se till att den är i trim. Tryck på
testknappen några gånger per
år, då ska den bryta strömmen.
Därefter slår du på strömmen med
vippkontakten igen.

Håll avstånd
på stranden

Då får du en uppfattning om
hur många som är på stranden
innan du beger dig dit. Fortsatt
gäller som bekant att hålla
avstånd för att begränsa smittspridning.
Webbkameran hittar du på
falkenberg-energi.se. Där kan
du också följa badtemperature
n
och vädret på stranden.

brytaren än vad kylskåpet gör.
Att välja rätt hjälper din elektriker
dig med.

Om strömmen bryts

Välj rätt

En felström som du inte märker
kan räcka för att brytaren ska
lösa ut. Det är tryggt, men också
en källa till vad du upplever som
strömavbrott. Det blir mörkt i
hela eller delar av bostaden.

Jordfelsbrytare finns i olika varianter.
Solceller och billaddare ställer till
exempel andra krav på jordfels-

Felsök genom att slå till vippkontakten. Bryter jordfelsbrytaren
återigen har du sannolikt en

Varning
för oseriösa
elsäljare

Med oregelbundna intervall blir
boende och företag i Falkenberg
kontaktade av elsäljare som felaktigt hävdar att de samarbetar med
Falkenberg Energi.

Tyvärr förekommer
oseriösa bolag i vår
bransch.

Ta en titt på Skrea strand
genom vår webbkamera.

– Vi på Falkenberg Energi är
måna om att våra kunder inte blir
lurade och uppmanar dig som blir
kontaktad av säljare från andra
elhandelsbolag att alltid vara
uppmärksam.

felström någonstans. Skruva
då ur alla proppar eller slå ifrån
automatsäkringar. Slå på jordfelsbrytaren igen. Felsök genom
att skruva i proppar, eller slå på
säkringar, en efter en. På så sätt
kan du identifiera var i bostaden
som felströmmen finns. Där kan
du dra ut stickkontakter och
prova dig fram till den lampa eller
apparat som får jordfelsbrytaren
att lösa ut.
Om felet kvarstår kontaktar du
din elektriker för vidare felsökning.
– Falkenberg Energi är ett
lokalt energibolag med rötterna
i Falkenberg som med stolthet
säljer el märkt Bra Miljöval till
kunder i hela landet. Den försäljningen hanterar vi på egen hand,
säger vd Bo-Anders Antonsson.
På energimarknadsbyran.se.
kan du se vilka elhandelsbolag
som har fått flest kundklagomål.

Rörlig ersättning
för solel
Falkenberg Energi har under
våren ändrat sin avtalsmodell
för mikroproducenter. Orsaken
är de låga elpriserna.
– Från kunder som producerar
solkraft har vi tidigare köpt elen
till ett fast pris. När elpriserna
på elmarknaden dök blev den
avtalsmodellen tyvärr ohållbar. I
dag erbjuder vi istället ett konkurrenskraftigt pris som rör sig i
takt med timspotpriserna men på
en högre nivå, förklarar Caroline
Casparson, marknadschef på
Falkenberg Energi.
Till Falkenberg Energi går det
att sälja den egna elproduktionen
med eller utan ursprungsgarantier och elcertifikat.
Aktuella priser finns på
falkenberg-energi.se.

Profilen...

Åsa bjuder gärna på svar

Året är 1989. Roxette toppar Billboardlistan i USA
med låten The Look och
Ingemar Stenmark vinner
sin sista världscupseger i
Aspen, USA. På dåvarande
Sydkraft, nuvarande E.ON,
anställs en receptionist i
Oskarström.

Hon heter Åsa
Boquist och
trettio år senare
hittar vi henne på
Falkenberg Energi, som en av
de entusiastiska
medarbetarna
på Kundservice.
Hon har samlat
på sig en diger
erfarenhet från branschen och
har jobbat med fakturafrågor,
nätkundtjänst, anslutningsärenden och med att registrera
elmätare under det senaste stora
elmätarbytet i Sverige för femton
år sedan. En erfarenhet som
kommer väl till pass när det nästa
år är dags att byta elmätarna
igen.

Som en liten familj
Efter E.ON blev det sju år på
Elkraftbyggarna EKB innan Åsa I
höstas förstärkte Kundservice på
Falkenberg Energi.
– Jag trivs jättebra. Falkenberg
Energi är som en liten familj.
Man träffar alla på jobbet och
det är inspirerande. Att arbeta
med ren kundtjänst och avtalsfrågor är annorlunda mot vad jag
har gjort tidigare och det är alltid
roligt att lära sig något nytt och
att få prata med kunder.
Hittar svaren på alla frågor
I jobbet på Kundservice handlar
det mycket om fakturor, avtal
och flytthantering. Åsa och hennes kollegor svarar på de mest
skilda frågor och då kommer

Kundservice: 0346 - 88 67 00. falkenberg-energi.se

rutin och bred erfarenhet väl
till pass. Korta kontaktvägar är
dessutom ypperligt när svar till
kunden behöver sökas inom företaget. Åsa är också involverad
i ett projekt för att ta fram ett
nytt kundhanteringssystem som
ska förenkla administrationen.
Efter jobbet rör det
också på sig
På fritiden kan du se henne
glida runt i sin Mazda Cab,
en älskad pärla som bjudit på
många härliga turer runt om på
kurviga och lummiga sommarvägar i bygden. Ibland är målet
från hemmet i Torup helt enkelt
närmaste golfbanor. Där åker
klubborna fram för en ny
runda på greenerna.

