
Från kyla till vårkänsla

Bytet av elmätare 
startade redan i 
höstas med ett 
pilotprojekt. 250 
av de nya mätarna 
är redan i bruk 
hos våra kunder. 
100 elmätare har 
vi bytt och 150 
har vi satt upp 
vid nyinstallation. 
Tekniken fungerar 
precis som tänkt.

Den 15 mars börjar det stora mätarbytet. 
Totalt ska Falkenberg Energi byta runt 
15 000 elmätare hos alla kunder. I första 
etappen gäller det bostäder och mindre 
företag i Hjortsberg, Herting och Fajans.

Du som är elnätskund och har 
egen fastighet i de nämnda om-
rådena ska förhoppningsvis redan 
ha fått ett SMS på din mobil eller 
samtal på din fasta telefon med 
förslag på tid när mätarbytet kan 
ske hemma hos dig. 

Det ska direkt noteras att det 
finns en stor skillnad mellan mä-
tarna – några är tillgängliga och 
andra otillgängliga för montörer-
na. Finns mätaren lättillgängligt 
placerad i ett mätarskåp utomhus 
behöver du inte vara hemma 
under mätarbytet. Då klarar 
montören uppdraget på egen 
hand. Om mätaren däremot sitter 
inomhus behöver du vara på plats 
för att öppna.

I flerbostadshus sätter vi bara 
upp en lapp om mätarbytet i 
trappuppgången. Där kommer 
montörerna åt mätarna utan 
att behöva ta din tid i anspråk. 
Då skickar vi vare sig SMS eller 
ringer.

Rätt information

SMS förutsätter att vi har rätt 
nummer till din mobiltelefon. 
Samma sak gäller för din fasta 
telefon. Gå gärna in på Mina 
sidor på falkenberg-energi.se 
och kontrollera. Du loggar enkelt 
in med Bank-ID. Är uppgifterna 
ofullständiga eller felaktiga kan 
du lätt ändra.

– Vi ser att en hel del telefon- 
nummer saknas eller är inaktuel-
la. Kunden kan ha bytt telefon-
nummer eller gjort sig av med sin 
fasta telefon, säger Peter Persson 
som är chef på mätavdelningen 
på Falkenberg Energi.

– Vi jagar efter 
telefonnummer så 
bra det går, men det 
är inte alltid som vi 
kan hitta rätt. Därför 
är vi tacksamma 
för att få hjälp med 
informationen.

Alternativet till telefon

Falkenberg Energi har av miljö- och 
ekonomiska skäl valt att inte skicka 
aviseringsbrev. Finns inget telefon-
nummer är alternativet därför att 
göra besök på vinst och förlust. Är 
ingen hemma lägger montören 
en lapp i villans eller företagets 
brevlåda. 

Så här känner du igen oss

Montörerna som gör mätarbytet 
kommer från vår samarbetspartner 
SMARTservice Nordic Contractors 
AB. De har legitimation både med 
sin egen logotyp och Falkenberg 

Energis. På deras bilar kommer 
det att finnas en magnetskylt som 
visar att de arbetar på uppdrag av 
Falkenberg Energi.

Vi jobbar snabbt

Själva mätarbytet går relativt fort. 
Räkna med att strömmen bryts 
under cirka 15 minuter. Efter 
bytet väntar montören till dess 
att mätaren får signal från vårt 
mätarsystem. Det ska maximalt ta 
några minuter. Vi vill vara säkra på 
att kommunikationen fungerar.

Underlätta för montören ge-
nom att ta bort vad som eventuellt 
kan vara i vägen för att komma åt 
mätarskåpet. Det uppskattas.

Noggrann dokumentation

All information i din nuvarande 
mätare dokumenteras, bland an-
nat med foto, innan den monteras 
ner. Likaså dokumenteras den nya 
mätaren. Det är viktigt för att sä-
kerställa att din kommande faktura 
blir rätt.

Hela mätarbytet är testat

– Vi genomförde ett pilotpro-
jekt i november då vi bytte 
runt 100 mätare. Tekniken 
fungerar som tänkt. Enda 
svårigheten vi hade med 
mätarbytet var att vi inte  
kunde komma in överallt på 
grund av pandemin. Vi är 
självfallet mycket försiktiga,  
av hänsyn till våra kunder och  
montörerna som gör jobbet,  
betonar Peter Persson.

En ny elmätare 
är på väg

Elmätarna i hela  
Sverige ska bytas 
Det beror på ett reger-
ingsbeslut som ställer nya 
funktionskrav på mätarna. 
Med vår nya mätare får du 
bättre möjlighet att följa 
din energianvändning och 
därmed att kunna effekti-
visera. Det här Mätarbytet 
kostar dig inget extra utan 
ingår i nätavgiften.

Bytena sker under fem etapper 
och de löper delvis parallellt. Du 
får en avisering några veckor inn-
an vi planerar att komma till dig.

Se när vi startar hos dig:

15 mars – Hjortsberg, Herting, 
Fajans

13 april – Slätten, Västra  
Gärdet, Innerstaden

11 maj – Arvidstorp, Östra  
Gärdet, Stafsinge, Gamla  
Tröingeberg

8 juni – Ågård, Skrea, Skrea 
Strand

27 juli – Nya Tröingeberg,  
Industriområdet, Stafsinge 
Strand, Vinbergs samhälle,  
Vinbergs kyrkby

Mer info om 
nya mätaren 
Läs mer på falken-

berg-energi.se/elnat/
bra-att-veta-om- 
elnat/elmatare/

Då kommer vi 
till dig
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Årets två första månader har varit kalla. Kylan 
kan påverka din elkostnad på två sätt.
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Tommy Karlsson har många 
strängar på sin lyra. 

Ja, egentligen är det inte lyra utan 
klaviatur. Det är vad han spelar 
när han ger sig ut på pubar och 
privata fester med sitt fyramans 
coverband. Då flödar musiken 
från 1960-, 70- och 80-talen. 

Byggde egen firma
I år fyller han 58 och har varit an-
ställd på Falkenberg Energi i snart tre 
år. Ett erbjudande han fick efter att 
ha sålt sin egen elfirma.

– Jag stod i ett vägskäl och insåg 
att någon gång måste jag lämna över. 

Nya utmaningar
Efter 22 år som företagare, med 
som mest sju anställda, gav han sig 
ut efter nya utmaningar. Falkenberg 

Energi lockade med en mängd  
nya arbetsuppgifter. 

Tommy jobbar som installations-
tekniker. Det innebär att han bereder 
och hanterar anslutningsärenden. 
Ska ett nytt hus byggas måste någon 
räkna ut hur det ska kunna få el på 
ett säkert sätt, att elnätet håller eller 
om det måste förstärkas. Samma 
sak när det ska installeras solceller. 
Det gäller att hålla koll för att slippa 
överraskningar i elnätet.  

– Jag håller i kontakterna med 
elinstallatörerna. Det är spännande 
att nu vara på andra sidan staketet. 

Ett nytt koncept
En nyhet är det koncept som Tommy 
nu är teknik- och kundansvarig för. 
När företag och bostadsrättsfören-

ingar behöver ladda elbilar, kan 
Tommy hjälpa till.

– Med start i vår kommer vi 
att erbjuda hård- och mjukvara 
för laddstolpar, och vid behov ett 
helhetskoncept tillsammans med 
samarbetspartner. Mjukvaran inne- 
bär bland annat att bostadsrätts-
föreningen kan ta betalt när med-
lemmarna tankar sin bil med el.

Vårdar ögonstenen
Motorintresset har varit starkt 
sedan barnsben. Just nu vårdar 
Tommy sin ögonsten, en Chevrolet 
Camaro, som hängt med de 
senaste 16 åren.

– Fast jobbet har nog ändå 
alltid varit min största hobby. Jag 
gillar verkligen det jag håller på med.

• Ditt behov av energi ökar, fram-
för allt om du har elvärme eller 
värmepump. Du behöver köpa fler 
kilowattimmar el. 

• Kallt väder gör att efterfrågan 
på el ökar och därmed stiger 
elpriserna.

Från milt till kallt

Förra året var det mildaste sedan 
1860-talet då SMHI:s temperatur-
mätningar startade. Kontrasten 
mot årets januari och februari 
är stor. Medan förra årets milda, 
blåsiga och blöta väder gav väl- 
fyllda vattenmagasin och histo-
riskt sett låga elpriser, har året 

Tommy  
laddar med 
nytt koncept

Efter ett par års arbete är nu allt 
luftledningsnät i Faurås kabli-
fierat. Alla gamla trästolpar och 
hängande ledningar är borta.

Projektet har löpt på bättre än 
förväntat då vi haft en tidig 
dialog med markägare, god 
planering samt kunnat utföra 
grävningen smart och kostnads-
effektivt.

De sista 150 trästolparna 
passade vi på att ta bort när det 
blev kallt och tjäle. Då kunde vi 
köra på med så liten markpåver-
kan som möjligt.

Inte en stolpe  
i sikte 

Fortsatt bland 
tio i topp
Svenskt Kvalitetsindex rankar el- 
handelsbolagen varje år. Under 
2020 behöll Falkenberg Energi 
sin sjundeplacering bland pri-
vatkunder och hamnade på en 
hedrande åttonde plats bland 
företagskunder.

– Marginalerna mellan 
placeringarna är väldigt små. 

Vi är därför 
väldigt 
glada och 
tacksamma 
över att få 
så goda om-
dömen från 
våra kunder, 
säger vd 
Bo Anders 
Antonsson.

Kalla dagar – då hettade 
elmarknaden till

2021 startat med minusgrader 
och lite vind. 

Lågt och högt ger jämnare snitt

I media har vi kunnat läsa om 
priser på över två kronor för en 
kilowattimme. Och det är sant, 
men bara för några enskilda tim-
mar och några få kunder som har 
denna typ av avtal. I genomsnitt 
över en månad har kostnaden 
varit betydligt lägre än så, om 
än högre än vad vi vant oss vid 
under senare år. Exakt pris ser du 
på din elfaktura. 

– När mildare väder har 
kommit in ser vi att elpriserna 

återigen har sjunkit. De är 
väldigt påverkade av väder och 
av omvärldsfaktorer, exempelvis 
hur mycket och varifrån vi kan 
importera el. Regn i Norge eller 
att det blåser i Tyskland är sådana 
faktorer som påverkar våra elpri-
ser liksom produktionen i Sverige, 
förklarar Caroline Casparson, 
marknadschef Falkenberg Energi.

Fundera på ditt avtal och 
förbrukning

Kontakta oss när du vill ha råd, 
tips och vägledning kring ditt 
elavtal.

Ring Kundservice på telefon 
0346-88 67 00, chatta på  
falkenberg-energi.se eller maila 
på energi@falkenberg.se. Följ oss 
gärna på sociala medier såsom 
Facebook, Instagram och Lin-
kedIn för att ständigt få aktuell 
information.

Tänk 
elförbrukning

Små förändringar av kon-
sumtionen kan sänka dina 
kostnader. Några grundläg-

gande tips hittar du på 
falkenberg- 

energi.se
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