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En energirik årstid
Stålboms
satsar lokalt
för sommaren
bo m s
Fo to : St ål

ko nd ito ri

Livet är för kort för
att inte unna sig en
lång fika.
Den meningen sammanfattar
kort och koncist Stålboms konditori. En institution i Falkenberg
där två generationer av familjen
Stålbom i över 60 år har serverat
fikasugna. På Arvidstorpsvägen
finns, från morgon till kväll, allt
det där goda som gör att man
gärna unnar sig en paus.
Stålboms använder i största
möjliga mån produkter som vuxit
eller producerats nästgårds. Det
är korta avstånd till leverantörerna. Sedan den 1 april är också
elen från det lokala energibolaget.
– Som engagerade i det lokala
samhället och företagandet sedan många år valde vi Falkenberg
Energi delvis för att vi vill vara
lokalpatriotiska. Vi tänker att det
är trevligt att vi kommer till dem.
Sedan fick vi ett bra pris och en
kontaktperson som hjälper oss.
Jag har mycket nog, mer än att

hålla koll på elpriser och hur vi
ska binda dem. Det här känns
bra, säger Heléne Stålbom.

Med tillförsikt
Utöver kaffe, kakor, tårta, smörgåstårta, mackor och lunch har
Stålboms gjort sig känt för sina
sommarspelningar i konditoriets
trädgård med Sveriges toppartister. Bullar & Bång upphörde efter
sommaren 2019. Med facit i
hand var det ett beslut i grevens
tid – taget redan innan pandemin.
– Hade vi
bokat för 2020,
hade vi varit
tvungna att
flytta fram alla
konserterna.
Ibland ska man
ha tur, säger
Heléne Stålbom
som ser framtiden an med
tillförsikt.

Upptäcker Falkenberg
– Vi hade en bra sommar förra året
efter att restriktionerna lättade och

vi hoppas att få ännu mycket mer
att göra denna sommar. Europa
har inte öppnat helt än, så många
stannar nog hemma och upptäcker
Sverige och Falkenberg. Det är
bara att hoppas på bra väder.
– Vi har gott om plats inne
och stora möjligheter att sitta ute.
Faktiskt, så mycket folk som har
suttit ute detta år har vi aldrig haft
tidigare. Kunderna har lärt sig att
klä på sig efter väder och det är
accepterat idag att köa för att hålla
avstånden. Vi jobbar med direktiven från Folkhälsomyndigheten
och hoppas på att vaccinationerna
ska ge resultat. Vi saknar alla 70+.

Årets goda nyhet
Det sägs att på rullande sten växer
ingen mossa. Ordspråket passar på
Stålboms som ständigt utvecklats
under årens lopp. I år blir det en
ny smakrik nyhet. Konditoriet har
skaffat sig en glassmaskin och det
ska bli egen Italien-inspirerad glass
i olika smaker och med svenska
förtecken. Tyvärr finns inte plats för
en glassdisk, så Stålboms kommer
sälja halvliters och portionsvis för
att ta med.
– Det är sjukt gott med härlig
glass! säger Heléne Stålbom
längtansfullt.

Ett kuvert mindre
Tänker du också att det är tråkigt
med alla kuvert som samlas i brevlådan för att sedan bara slängas
i din papperskorg som måste
bäras ut och tömmas?
Då kan det vara idé att välja
elektroniska fakturor. En faktura

via e-post exempelvis innebär att
fakturan direkt dyker upp i din
e-postbrevlåda. Du kan betala och
sedan slänga den, spara den i din
dator eller skriva ut den om du så
vill. Du har alternativ.
När du vill gå tillbaka och

stämma av din energikostnad finns
fakturaunderlaget på Mina sidor
på falkenberg-energi.se. Där på
Mina sidor finns också möjligheten
att direkt välja hur du vill få din
faktura. När du vill slippa kuverten
– välj ett elektroniskt alternativ.

Ta tempen
innan doppet
Sommaren
närmar sig. Det
innebär kanske
en tur ner till
badtrapporna
på Bacchus? När
badtrapporna ligger i kan du
se badtemperaturen genom
vår QR-kod på plats och på
falkenberg-energi.se.
På vår hemsida kan du också
ta en titt på Skrea strand – för att
se vädret och hur många som är
på plats. Vår webbkamera hjälper
dig hålla koll.

Laddad för
upptäcktsfärd?
När du behöver fylla batterierna
med energi erbjuder vi några
olika alternativ i Falkenberg.
P-Hus Centrum
(Kronan) på Brogatan
5 (8 laddpunkter)

Stortorget
(6 laddpunkter)

Falkenberg Energi
(vårt kontor) på
Bacchus väg 1
(2 laddpunkter)

Håll dig
uppdaterad
Följ oss gärna på sociala
medier såsom Facebook,
Instagram och LinkedIn
för att ständigt få
aktuell information.

Bra Miljöval
får landsbygden
att lysa upp

Följ tidplanen
för de nya
elmätarna
Ny byter vi elmätare för fullt
i vårt elnät.
Montörerna från vår samarbetspartner SMARTservice Nordic
Contractors AB startade utbytet
i mars i Hjortsberg, Herting och
Fajans. Arbetet fortsatte i april
i Slätten, Västra Gärdet och
Innerstaden.
Den 11 maj är det dags för
etappstart i Arvidstorp, Östra
Gärdet, Stafsinge och Gamla
Tröingeberg.

Tack vare alla elkunder får Falkenberg
extra pengar för en
ljus miljöinvestering
på landsbygden.
Av klimatskäl vill Falkenbergs kommun som äger gatubelysningen
och Falkenberg Energi som svarar
för drift och underhåll, byta ut
varje traditionell ljuskälla med natrium mot modern, energieffektiv
LED-teknik. Nu bidrar Naturskyddsföreningen med finansiering från
Bra Miljöval-fonderna.

El märkt Bra Miljöval
Så här ligger det till: Falkenberg
Energi var först i landet med att

sälja el märkt med Bra Miljöval –
Sveriges tuffaste miljömärkning
på el. Förutom hårda miljökrav på
elproduktionen går också pengar
för varje såld kilowattimme el till
olika projekt för att reparera
miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.
Nytt ljus över sju orter
Och energieffektivisering handlar
det om i Älvsered, Fagered, Källsjö, Fegen, Ätran, Gunnarp och
Krogsered. Här tänker vi bygga
om cirka 780 ljuspunkter och
därmed årligen spara in 83 000
kilowattimmar el. Det är en energibesparing som motsvarar all
el i fyra villor under ett år och är

Profilen...

Martin
bereder vägen

Just nu håller Martin på att avsluta
det stora projektet med att gräva
ner alla frihängande luftledningar.
Med nergrävda kablar blir väderpåverkan vid storm eller åska
mindre.
Framöver ska han fokusera på
att trygga eldistributionen genom
att byta ställverk och transformatorer i äldre nätstationer och
ersätta gamla kabelskåp med nya
säkrare. Det finns många stationer
och skåp från 1960- och 1970talen när elnätet kraftfullt byggdes ut i Falkenberg.

Martin Karlsson gillar
att vara i farten och ha
många bollar i luften. Som
beredare/projektledare på
Falkenberg Energi blir det
en hel del av dem.

Planerar, beställer och
håller i dialog
Martin gör naturligtvis inte jobben
själv. Han planerar och bereder
vägen för andra. Det innebär bland
annat att köpa in det material som

Tack vare alla som valt el
märkt med Bra Miljöval
kan vi bygga om och göra
gatubelysningen energieffektivare på landsbygden.

nästan en halvering av elbehovet
för dagens ljuskällor. Arbetet ska
vara slutfört i slutet av nästa år.
Välkommet bidrag

Därefter följer Ågård, Skrea
och Skrea Strand med start 8
juni och den 27 juli påbörjas den
sista etappen som innebär att
elmätarna byts i Nya Tröingeberg, Industriområdet, Stafsinge
Strand,
Vinbergs
samhälle och
Vinbergs
kyrkby.

– Den totala budgeten är på
1,2 miljoner kronor och vi får
bidrag på 30 procent. Det känns
väldigt bra att kunna göra
denna satsning för att förbättra
gatubelysningen, huvudsakligen
i villagator och längs gång- och
cykelvägar, säger Tommy Johansson, projektledare för gatubelysning på Falkenberg Energi.

Arbetena i de
olika områdena pågår delvis
parallellt
Så här ser den nya
för att på
ett smidigt elmätaren ut.
sätt kunna
byta ut alla elmätare till den nya
generationens smarta mätare.

behövs för att bygga och underhålla
elnätet. Martin håller också i kontakter med alla markägare. Det gäller
att vara överens innan man kör in
med en traktorgrävare och börjar
gräva ner kablar.
– Markägarkontakterna tycker
jag är fantastiskt roliga. Det viktigaste är att vara ödmjuk. Jag vet hur
jag själv skulle reagera om någon
klampade in på min mark utan att
ta kontakt först.

och skidor är fantastiskt roligt.

Full fart i spåren
När det blir för många bollar att hålla
reda på, kopplar Martin av med fart.
Han springer, gärna motionslopp på
1–2 mil. Vintertid är det Vasaloppet
som hägrar. Under 90 kilometer
på snö rensar han skallen från det
jobbrelaterade.
– Det är skönt att hålla sig i form

Räcker inte det som avkoppling, har Martin en skogsfastighet
tillsammans med sina syskon där
jakt och fiske ger lugn och ro.
Kan jobbet från grunden
Martin har varit på Falkenberg
Energi sedan 2003, efter 14 år
som linjemontör på dåvarande
Sydkraft.
– Det är en fördel att jag själv
har jobbat som montör. Jag kan
se möjligheterna när jag är ute
och tittar på jobben. Den stora
utmaningen är att kunna utföra
underhållet samtidigt som vi levererar ström till kundernas bostäder
och verksamheter. Det är det roliga
– att klura ut hur jobbet ska göras
med högsta möjliga service.

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

