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Välkommen till 
vår nya webb

Här står en
lysande björk
Utanför entrén hos 
Falkenberg Energi 
lyser hela björken och 
på toppen sitter en 
armatur som ger ännu 
mer välkomnande 
belysning.

EN ENERGIRIK HÖST
Peter Persson, 
till höger, och 
Simon Mår-
tensson ligger 
i startgroparna 
för bytet av 
alla elmätare.
Du kan hjälpa 
dem genom 
att uppdatera 
”Mina sidor”.

Under nästa år får du en ny smart elmätare 
installerad i din bostad. 
Den nya mätaren ger en rad 
fördelar. Du får bättre möjlighet 
att följa din energianvändning 
och därmed att kunna effektivi-
sera. Den ger oss som nätbolag 
möjlighet till ökade nätanalyser 
och en mer proaktiv drift. På sikt 
kommer detta att utveckla vår 
kundservice.

I startgroparna 

Peter Persson är chef på mätav-
delningen på Falkenberg Energi 
som nu ligger i startgroparna för 
att sätta igång det omfattande 

projektet. Runt 15 000 elmätare 
ska bytas ut med så liten störning 
för dig som möjligt, ett jobb 
som uppskattningsvis tar åtta 
månader.

Ett pilotprojekt genomförs 
i november. Då ska tekniken 
kontrolleras – framför allt gäller 
det att säkra en trygg kommuni-
kation från mätare till mätsystem. 
Det är avgörande att alla mätvär-
den kommer fram rätt.

– De nya mätarna ska kom-
municera direkt, från punkt till 
punkt, med hjälp av en trådlös 
bredbandslösning från Telia. Den-
na kommunikation känns väldigt 
tillförlitlig, säger Peter Persson.

Mätarbyte under 2021

Planen är att successivt byta 
elmätarna under nästa år. 
Mätarbytet kostar dig inget 
extra utan ingår i nätavgiften. 
Falkenberg Energi har återigen 
valt Landis+Gyr, nu som totalleve-
rantör av mätare, mjukvara och 
installation. De samarbetar med 
SMARTservice Nordic Contractors 
AB vars montörer kommer att 
utföra mätarbytet.

– Landis+Gyr uppfyller de 
krav som vi ställer på kvalitet 
och funktion nu när vi går in i 

den nya eran för smarta mätare, 
säger Peter Persson.

Smidigt att boka tid

Inför mätarbytet behöver SMART-
service få kontakt med dig för 
att boka en tid. Allra smidigast är 
om SMARTservice kan skicka ett 
SMS när det är dags för mätarbyte 
någon gång under nästa år. Du 
kan då med en knapptryckning 
acceptera den föreslagna tiden 
eller fråga efter ett nytt förslag.

Fungerar inte SMS behöver 
SMARTservice ringa dig eller  
i sämsta fall åka ut på chans. 

Vi behöver din hjälp!

Det är avgörande för kontakten  
att ditt telefonnummer är aktuellt. 
Vi är tacksamma om du går in  
på ”Mina sidor” på falkenberg- 
energi.se och kollar dina  
uppgifter.

Om något inte skulle stämma 
eller saknas kan du skicka in de 
rätta uppgifterna till energi@
falkenberg.se. 

Den lysande björken är egentli-
gen en transparent stolpe klädd  
i en folie som liknar en björk-
stam. En inbyggd LED-ljusslinga 
får stammen att lysa. Vad vi  
ser är ny teknik för att skapa  
fantasieggande och stämnings-
fulla miljöer.Ny SMART  

elmätare är på väg

Gå gärna in på falkenberg- 
energi.se och stäm av dina  
kontaktuppgifter på  
”Mina sidor”.

Magnus  
Johansson på 
Falkenberg 
Energi satte 
björken på 
plats under 
sommaren. 

Så här ser  
den nya smarta  
elmätaren ut 
som ska  
installeras  
hos dig under  
nästa år.

https://www.falkenberg-energi.se
https://www.falkenberg-energi.se
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En trygghet med fjärrvärmeleveranserna är att de kommer 
från flera olika pannor. Blir det extra kallt eller en panna 
behöver service då finns reservkapacitet. 

Vill du ha snabb information 
om det blir en störning i  
elleveranserna? Falkenberg 
Energi erbjuder den 
möjligheten.

Pro
fi

len
...

Nyligen jubilerade Tobias 
Ivesand. Den 19 augusti för 
ett år sedan tog han steget 
till Falkenberg Energi för att 
jobba med de stora fliseldade 
fjärrvärmepannorna på 
Spettet. Hit kom han efter att 
ha jobbat med att reparera 
lastbilar under nio års tid.

Tobias 
letar gärna 
efter fel

– Det var en omställning! Skillna-
den mellan jobben är rätt så stor. 
Men det är kul att testa något 
nytt, skrattar Tobias.

Säkrar stabil drift

En lastbil gör mest nytta när den 
rullar. På samma sätt är det med 
fjärrvärmen. Driftsäkerheten är 
avgörande för att möta leverans-
behoven hos alla kunder och det 

är en uppgift för Tobias. I före-
byggande och avhjälpande syfte 
letar han fel för att underhålla, 
ge service och utföra reparatio-
ner. Det säkerställer säkerhet och 
tillgänglighet i fjärrvärmeleveran-
serna.

– Just nu går jag också en kurs 
för att bli certifierad pannskötare. 
Utbildningen avslutas med att jag 
avlägger ett prov.

Fårbonde på fritiden

Intresset för tyngre maskiner 
och lastbilar har funnits sedan 
unga år. Därför blev det fordons-
programmet på gymnasiet och 
därefter jobb på Timars Svets & 
Smide AB. Ytterligare ett intresse 
är den egna gården i Morup som 

köptes för två år sedan.
– Det var en dröm som både 

jag och min fru hade, säger 
Tobias. Gården är inte så stor,  
3 hektar, men det finns alltid 
att göra. Ladugården behöver 
lite kärlek och det har varit 
mycket stängsling. Vi har fem 
tackor som går på bete.

Gillar utmaningarna

Tobias, 29, blev headhuntad till 
Falkenberg Energi efter rekom-
mendationer. Han trivs bra och 
gillar de nya utmaningarna i 
jobbet. Alltid är det något nytt 
som behöver en lösning.

– Jag lär mig hela tiden och 
har bra kollegor som stöd. Det 
är ett spännande jobb!

Fjärrvärmeproduktionen i Falkenberg är ett starkt 
niomannalag, med reserv för reserven. De nio 
pannorna finns strategiskt på tre ställen runt om i 
staden, vilket ger ytterligare säkerhet. 

Ny panna ökar tryggheten

Till årsskiftet kommer en ny toppmodern panna 
in i laget. Den ersätter en ångpanna från 1976 
och har fördelen att den är snabb att starta när det 
krävs extra kapacitet. Naturligtvis är allt nytt och 
modernt, vilket är en fördel i sig.

Stor kapacitet i reserv

Den nya pannan är på 6 MW och kommer huvud-
sakligen att finnas på avbytarbänken. Den eldas med 
förnybar bioolja och ska bara användas vid extra 
behov. Jämförelsevis är det en mindre panna, men 
den har ändå effekt som i stort sett motsvarar en 

Få SMS vid driftstörningar

• Vid planerade avbrott får du in-
formation några dagar i förväg. 
Du får veta vilken dag och tid 
underhållet i elnätet ska utföras. 
Då slipper du bli överraskad.

• Vid oplanerade avbrott får du 
besked om att vi känner till 
driftstörningen och att felsök-
ning pågår. Du får även besked 
när felet är åtgärdat. Då får  
du koll.

Nio pannor svarar för fjärrvär-
men i Falkenberg, ett starkt lag 
som täcker upp efter behov. En 
ny panna för förnybar bioolja 
installeras under hösten på Bac-
chus och ersätter en äldre.

Alla registrerade får info

Informationen kommer på din 
mobiltelefon som ett SMS. Har 
du ett mobilnummer registrerat 
på din adress behöver du inte 
göra mer. Tjänsten fungerar med 
automatik. Blir det elavbrott på 
adressen skickas SMS till de mobil-
telefoner som är registrerade där.

Säkra att du får information

Har du däremot en mobiltelefon 
som är registrerad på din arbets-
plats, har kontantkort eller hem-
ligt nummer behöver du manuellt 
registrera mobilnumret och koppla 
tjänsten till den adress du vill ha  

information om. Det gäller även 
om du exempelvis har en fritids-
bostad som du vill ha koll på.

Du går då in på falken-
berg-energi.se, väljer menyn 
Driftstatus och skrollar ner på 
sidan. Där finns registrerings-
funktionen. När du skrivit in 
telefonnummer och ditt namn 
får du en verifieringskod på SMS 
som du använder för att slutföra 
registreringen. Du får då också 
möjlighet att registrera fler adres-
ser som du vill att SMS-tjänsten 
ska fungera för. 

Du kan när som helst avregist-
rera dig från denna tjänst.

Du märker det på att fakturan 
görs om för att bli lättare att 
följa. Även Mina sidor, med 
information om din förbrukning, 
fakturor och avtal, blir design-
mässigt uppdaterad.

Under systembytet, 9/9–16/9, 
kommer ”Mina sidor” och 
meddelandehanteringen att 
ligga nere. Kundservice har 
öppet som vanligt. Du kan ringa 
helgfria dagar mellan 8–17 med 
undantag på fredagar då du når 
oss mellan 8–15. Du når oss på 
telefon 0346-88 67 00 eller via 
mejl energi@falkenberg.se.

Fjärrvärme för kalla dagar 

fjärdedel av alla fjärrvärmekun-
ders behov en kall vinterdag. Den 
kapaciteten stärker tryggheten i 
leveranserna.

Nytt system för 
bättre kundinfo

Nio pannor svarar för 
fjärrvärmen i Falkenberg, 
ett starkt lag som täcker 
upp efter behov. En ny 
panna för förnybar bioolja 
installeras under hösten  
på Bacchus och ersätter  
en äldre.

Nu byter vi Kundinforma- 
tionssystem. Det nya systemet 
blir både effektivare och  
modernare. 

https://www.falkenberg-energi.se
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