
   Håll dig 
uppdaterad!

musiker i Falkenberg och staden 
har en gedigen musiktradition, 
betonar Mats Börjesson som själv 
spelar klaviatur och sjunger.

En kraftfull gåva

Solcellerna slår också an en ton. 
Mats föräldrar, som själva har lagt 
solceller på två hus, ett gammalt 
och ett nytt, tyckte att de var en 
bra present. Det var en oväntad 
gåva, men väldigt välkommen.

– Just då hade vi kanske 
inte tänkt särskilt mycket på 

Ljusa tider i Falkenberg

Runt kuporna på det 
valmade taket har 
solcellerna funnit sin 
plats. Här gör de stor 
nytta. Tillsammans 
med en värmepump 
och en del energi-
effektivisering har 
husets beräknade 
elförbrukning i det 
närmaste halverats. 
I huset bor makarna Helén Hel-
lenäs och Mats Börjesson. Mats 
har under tolv års tid slagit an de 
rätta tonerna som kantor i kyrkan 
och musiker på bröllop och fest i 
Falkenberg. Han leder också två 
av bygdens körer, Gospel Bliss 
och Concentus. Sedan i höstas 
har Mats och Helén dessutom 
blivit med musikaffär, en pop 
up som av en händelse blev en 
permanent butik på en tvärgata 
till Stortorget. 

– Det är fullt av musik och 
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att producera vår egen el. Men 
vi blev och är oerhört positiva, 
konstaterar Mats Börjesson.

Halverat elförbrukningen

Huset Helén och Mats bor i hade 
en energideklarerad elförbrukning 
på 35 000 kWh/år när de köpte 
det. Takvärmen var en stor förbru-
kare. Första åtgärd var att installera 
en värmepump och nu med solcel-
lerna på taket köper de inte mer 
än runt 18 000 kWh/år och säljer 
därutöver en del. 

Ljuv musik 
från soltaket

En het sommar väntar  
Falkenbergs Tennis-
klubb, fullbokad med 
tävlingar och läger. 
Intresset för tennis och 
padel växer.

Tennisen 
slår hårt

Den årliga Strandbadsturnering-
en är en av Sveriges största och 
anrikaste utomhustävlingar med 
i år runt 600 matcher, från tio 
år och uppåt. Närmare hundra 
klubbmedlemmar hjälps åt för att 

ta turneringen fram till slutdagen 
den 18 juli.

– Den drar mycket folk till Fal-
kenbergs kommun. För en familj 
kan det handla om spel under tio 
tävlingsdagar, beroende på vilka 
och hur många klasser barn och 
föräldrar spelar i, och då blir det 
en härlig kombination med se-
mester och bad på Skrea Strand, 
säger klubbens ordförande  
Göran Blom.

För alla som vill

Ekot av den sista matchbollen har 

knappt klingat 
av förrän det är 
dags för nästa 
evenemang. Ett 
två veckors 
tennisläger där 
förre Falkenbergs-
spelaren Tomas 
Karlsson ansvarar 
för träningen till-
sammans med ett 
antal FTK-tränare. 

Och sist, men inte minst, ett 
sommarläger i vecka 31–32 för 
alla Falkenbergare som vill börja 
spela tennis.

– Idag har vi över 500 med-
lemmar; mer än 130 juniorer och 
60 vuxna är i kontinuerlig träning 
året om – och vi hoppas på ännu 
fler framöver.

Nya banor

Klubben satsar stort. Ytterligare 
en tränare har nyligen anställts. 
Padelbanor, minitennis- och 
pickleball-bana är under upp-

– Då har vi ändå skaffat höns 
och vaktlar som behöver värme-
lampor, vi har lite värme på i vårt 
oisolerade växthus och vi har köpt 
en elhybridbil. Till den ska vi skaffa 
laddningsbox med smart styrning 
för säkrare laddning. 

En av 700

Den el som familjen inte själva för-
brukar säljer man. Mats och Helén 
är helt enkelt en av de 700 mikro-
producenter som säljer förnybar el 
till Falkenberg Energi, som sedan 
levererar vidare till andra kunder. 

Falkenberg Energi är ett givet 
val för Mats. 

– Alltså, jag är en löjligt trogen 
kund. Jag vill inte byta. Jag vill ha 
en lokal leverantör som finns här, 
har kundperspektiv och en bra 
miljöinställning. Jag är stolt Falken-
bergare, hallänning och västsvensk, 
säger Mats Börjesson och det låter 
som härligt ljuv musik. 

förande och planer finns för att 
även bygga ut tennishallen med 
padelbanor för att kunna få in 
ytterligare barn och ungdomar i 
verksamheten.

– Vi har sparat länge och 
har klarat oss förhållandevis bra 
under pandemin. Sponsorintäk-
terna, som är viktiga för oss, har 
till och med ökat, konstaterar 
Göran Blom. 

Viktigt med sponsorer

En av sponsorerna är Falkenberg 
Energi. Marknadschef Caroline 
Casparson förklarar varför:

– Vi sponsrar klubbar, fören-
ingar och organisationer inom 
bland annat idrott och miljö i 
Falkenbergs kommun. Främst 
stöttar vi barn- och ungdoms- 
verksamheter och satsar på 
aktiviteter vi tror på och kan stå 
för. Allt det stämmer i hög grad 
in på Falkenbergs Tennisklubb 
och deras engagerade arbete  
för yngre.

Foto: Emil Nilsson

Helén och Mats har 
fått sol på taket. 
Foto: privat.

https://www.facebook.com/falkenbergenergi/
https://www.linkedin.com/company/falkenberg-energi-ab
https://www.instagram.com/falkenbergenergi/


Här får du  
värdefulla råd

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

Kundservice:

– Med energieffek-
tivisering finns stora 
ekonomiska vinster 
att göra förutom den 
miljömässiga nyttan, 
betonar Magnus 
Jäderblad, energi- och 
klimatrådgivare i  
Falkenbergs kommun. 

Pro
fi

len
...

Full av kraft har Anette lett en-
tusiastiska motionärer i grupp- 
träning i över 40 år. Med och 
utan skivstång, cykel och andra 
träningsredskap i en outsinlig 

Till Magnus kan du vända dig 
för kostnadsfri och opartisk 
rådgivning. Till exempel när du 
funderar på olika möjligheter att 
spara energi, byta värmesystem 
eller installera solpaneler för att 
producera egen förnybar el.

Vilka alternativ finns?

– Mitt jobb berör väldigt olika 
frågor. Många som kontaktar 
mig har äldre uppvärmningssys-
tem som behöver åtgärdas eller 

Anette skapar 
energi

bytas ut. Det kan vara en äldre 
pelletspanna som man vill byta till 
någon typ av värmepump. Ibland 
kan det vara frågor om ventilation 
och isolering. Väldigt ofta handlar 
det om solenergi och solceller. 
Det finns väldigt många takytor i 
kommunen där man med fördel 
kan installera solcellsanläggningar 
som sedan producerar fossilfri och 
ren el, säger Magnus Jäderblad.

En väg för klimatet

Energi- och klimatrådgivningen 
finansieras av Energimyndigheten 
och syftet är att möta de globala 
klimatmålen. Rådgivningen riktar 
sig främst till privatpersoner i 
småhus och villor, små- och med-
elstora företag samt föreningar 
och organisationer, exempelvis 
bostadsrättsföreningar. 

– Vi ger privatpersoner råd och 
hjälp kring energianvändningen 
och hjälp med en struktur på hur 
man ska komma vidare. Ibland 

vill man även ha hjälp med att 
tyda offerter och elräkningar. 
Företag, organisationer och 
föreningar vill ofta komma vidare 
med energikartläggningar eller 
få information om olika stöd och 
regelverk. De får även hjälp med 
olika kontakter.

Många sätt att få info

Magnus finns tillgänglig främst 
onsdag till fredag och varannan 
tisdag. Under pandemin har råd-
givningen skett genom telefon-
kontakt till största delen, men kan 
nu förhoppningsvis snart återgå 
till mer platsbesök igen.

– Ett nytt lyckat grepp är webb- 
föreläsningar som vi arrangerat 
i populära ämnen som solceller, 
elbilar, värmepumpar, ventilation 
mm. De ämnar vi fortsätta med 
även efter pandemin.  
Läs mer på Energikontoret.

Livet består av energi. Så säg-
er Anette Berander och hela 
hon visar att det är sant. 

ström av BODYPUMP, Spinning, 
BODYBALANCE, Stepp, Dans 
och BodyTone, och säkert ett och 
annat pass glömt. 

Olyckan blev andras lycka
Redan vid 15 år fyllda började hon 
som ledare. En del aktiva har varit 
med sedan dess och nu även deras 
barn. Och all denna lycka började 
egentligen med en olycka. Den unga 
gymnasten Anette skadade foten 
och tvingades sluta tävla.

Det anmärkningsvärda är att hon  
vid sidan av alla aktiviteter även hunn- 
it med år av långpendling till jobb i 
Malmö. Det har varit stundtals tufft. 
Men Falkenberg ger man inte gärna 
upp – här har Anette alltid varit skriven.

Nu har hon landat
Nu är Anette helt och hållet tillbaka i 

födelsestaden. Beredd för att skapa 
ytterligare energi, både privat och 
i jobbet. Efter 37 år på E.ON med 
försäljning till företag, ansvarig för 
kundrelationer på privatmarknaden, 
marknads- och produktutveck-
ling, kundservice, ja i stort sett 
allt som går att göra, har Anette 
börjat på Falkenberg Energi. Nu 
jobbar hon med lokala förtecken, 
med affärsutveckling och som 
nyckelsäljare (KAM) med ansvar för 
företagskunder. Hon ska få ihop bra 
och breda lösningar till näringslivet i 
kommunen.

– Det är jätteroligt att få landa 
i Falkenberg. Kul att bli ett ansikte 
mer än som mamma och instruktör. 
Härligt att se vilka förbättringar 
Falkenberg Energi gör i kommunen. 
Det finns ett stort förtroende i 

bolaget, med tillit, korta besluts-
vägar och hjärta för miljön. Det är 
fantastiskt.

Nu ska det skapas mer energi
Utöver jobb och motion ska det 
nu också bli mer tid över för alla 
andra aktiviteter som engagerar. 
Exempelvis Teatergläntan där 
Anette älskar att stå i kiosken, och 
där familjen med man och två av 
barnen har synts genom åren, och 
fotbollen där en av sönerna spelar. 
Och så ett avslöjande - Anette 
har börjat tuta på saxofon. Hon 
önskade sig en i 50-årspresent. 

– Jag har alltid älskat instrumen- 
tet. Få vet om att jag spelar och 
jag gör det när ingen hör. 

Men självfallet blir det energi  
i musiken också. Vem kan väl tro 
annat?

Kostnadsfri energirådgivning 
för klimat och plånbok

Elpriserna ligger på en  
förhållandevis hög nivå  
denna sommar. 

Några orsaker är att våren 
varit torr och kall, vilket skapat 
ett underskott i de nordiska 
vattenkraftmagasinen, och att 
olje- och gaspriser gått upp som 
en följd av världsläget. Priserna 
på fossila bränslen slår igenom 
på hela elmarknaden, även på 
priserna för förnybar el. 

Det aktuella elprisläget 
påverkar
1. Dig som har rörligt pris, som 
följer marknadspriset i upp- och 
nedgång
2. Dig som tänker teckna ett 
nytt fastprisavtal

Kontakta gärna oss på Kund-
service, för att diskutera vad 
som nu är det mest förmånliga 
avtalet för dig.

Höga elpriser
just nu

Gör en insats för 
klimatet och samti-
digt för din plånbok 
Magnus Jäderblad når du på 
telefon 0346-88 66 11 eller 

e-post energiradgivare@
falkenberg.se

Du kan enkelt spara på miljön: 
papper, utskrifter och transporter, 
genom att välja:

Hjälp oss spara 
på miljön

Faktura via e-post och få  
fakturan till din e-postadress.

E-faktura och betala din 
faktura via din internetbank.

.

.

Gör ditt val på Mina sidor, 
falkenberg-energi.se eller 
kontakta oss på Kundservice.

 Scanna bad- temperaturen!

https://www.falkenberg-energi.se
https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/gron-omstallning/energikontoret/energiforelasningar-2021/
https://www.falkenberg-energi.se

