
mer än så. Rader av utställare och 
evenemang avlöser varandra. 

Redan på torsdagen den 23 
september är hästar och ryttare 
på plats på klubbens tävlingsbana 
utanför Falkenberg för hästbesikt- 
ning. Uppstallning ordnas på 
Falkenbergs motorbana.

På fredagen tävlar de stora 
hästarna i dressyr från klockan 
åtta på morgonen. Klockan 18 
är det dags för invigning och på 
lördagen sker dressyrmomentet 
för ponny och därefter hoppning 
för alla hästar. På söndagen är det  
terrängritt och avslutande pris-
utdelningar. Ryttarna tävlar indivi-
duellt och varje land har också 
nationslag.

– Vi tycker vi har en fin 
anläggning som det ska bli roligt 
att få visa. Vi ser fram emot att 
många kommer hit och följer 
tävlingarna på plats. Fälttävlan 
är en häftig sport, konstaterar 
Stefan Engelson. 

Hästkrafter i Falkenberg
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Skickliga ryttare med hästar som dundrar fram, 
forcerar hinder och bemästrar tuffa utmaning-
ar. Nu kommer Nordens bästa ryttare i fälttäv-
lan till Falkenberg. Det ska bli både folk- och 
hästfest den 24 - 26 september då det nordiska 
mästerskapet ska avgöras. 

– Vi räknar med 130 starter. 
Det är vad vi klarar av, säger 
Stefan Engelson, ordförande för 
Hermanstorps Kör- och Ridklubb, 
HKRK, som har planerat för eve-
nemanget i snart ett år.

Meriterad klubb

HKRK har tidigare framgångsrikt 
arrangerat stora tävlingar, bland 
annat lag SM i fälttävlan. Då blev 
klubben utsedd till årets arrangör. 
När det blev dags för Nordiska 
Mästerskapen, NM, i fälttävlan, 
ställde Svenska Ridsportförbun-
det frågan om HKRK kunde ta sig 
an en internationell tävling.

– Vi har gott om folk i klub-
ben som tycker det är roligt och 
gärna ställer upp. Och vi gillar 
utmaningar. Det är en förutsätt-
ning för att överhuvudtaget hålla 
på med fälttävlan, skrattar Stefan 
Engelson. 

Fullt program

Tävlingsdagarna bjuder på jakt 
efter prestigefyllda medaljer och 

Nya hinder ska 
forceras under 
NM i Fälttävlan. 
En del av dem 
har stått på stan 
under somma-
ren. Kanske har 
du stött på dem 
utanför glass- 
kiosken på Skrea, 
Elon-butiken 
på Lokstallar-
na, Engelsons 
friluftsbutik och 
SkoBo i Ullared? 
Under tävlings-
dagarna kom-
mer också ett 
nytt vattenhin-
der att invigas. 
Foto: HKRK.

Precis innan sommaren gick 
Falkenberg Energi i mål. Nu 
är alla elledningar i företagets 
elnätsområde nergrävda. Det 
ger stabilare elleveranser.

– Det har varit ett målmedvetet 
arbete under flera år med att 
markförlägga elnätet. Vi har 
successivt arbetat oss igenom 
vårt elnät på landsbygden och 
moderniserat, förstärkt och 
vädersäkrat, berättar Anders 
Sjökvist, entreprenadchef på 
Falkenberg Energi.

Ett stabilare elnät

De markförlagda kablarna är mer 
skyddade för väder och vind än 
vad de gamla luftledningarna var. 
Samtidigt med att nya kablar har 
grävts ner har elnätet förstärkts. 
Kablarna har nu kraftigare dimen- 
sion för att kunna leverera mer 
el. Det ger stabilare leveranser. 

– Mindre störningar på 
landsbygden, det hoppas vi att 
kunderna ska märka, betonar 
Anders Sjökvist.

Hela elnätet  
ligger nu i  
marken

Välj att få fakturan elektroniskt 
(e-post, Kivra eller e-faktura) så 
sparar vi tillsammans på miljön. 
Gör ditt val på Mina sidor,  
falkenberg-energi.se eller  
kontakta oss på Kundservice. 

Digital faktura 
sparar på miljön

   Håll dig 
uppdaterad!

STOLT
SPONSOR

Falkenberg Energi  
är stolt sponsor av  

Nordiska Mästerskapen  
i Fälttävlan 2021. 

Tusentals besökare

Klubben hoppas på 2 500 -  
3 000 besökare under lördag 
och söndag. Alla supportrar och 
intresserade är välkomna med fri 
entré för alla som gillar hästar, 
fart och tuffa utmaningar. 

– Vi har stora utrymmen så 
det är ingen risk för trängsel, 
inflikar Stefan Engelson.

Variation av aktiviteter

Förutom tävlingshästar i mängd 
blir det utställningar och olika 
event. Scouterna är på plats och  
bygger en lekplats, Falkenbergs 
brukshundsklubb gör uppvisning-
ar, Gunnar Nilsson Maskin visar 
sina maskiner och så vidare. Och 
självklart blir det ponnyridning på 
Islandshästar. 

– Vi har fått ett fantastiskt 
stöd från kommunen och företag 
som Falkenberg Energi, betonar 
Stefan Engelson. Det här ska bli 
jätteskoj.

Har du ändrat e-post eller 
mobilnummer? Logga in på 
Mina Sidor och uppdatera 
dina kontaktuppgifter.

Ha koll på
Mina Sidor

FEST I 
DAGARNA
TRE

https://nmfalttavlan.se
https://www.falkenberg-energi.se
https://www.facebook.com/falkenbergenergi/
https://www.linkedin.com/company/falkenberg-energi-ab
https://www.instagram.com/falkenbergenergi/
https://nmfalttavlan.se
https://nmfalttavlan.se
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– Sett till antalet bäddar, 250 
stycken, är vi Falkenbergs största 
hotell, säger Roger Wiklund VD 
för Hotell Vesterhavet. Vi är ett 
mellanklasshotell, sommartid 
inriktad på barnfamiljer. Den 
vanligaste gästen kommer från 
Sverige någonstans, 10 - 35 mil 
bort. Efter sommaren är det ofta 
företag som hyr rum för anställda 
och entreprenörer som är här för 
arbete under en period. Vi har 
många rum med möjlighet till 
självhushåll.

Tidens gång

Det ursprungliga motellets plan-
lösning kan möjligen fortfarande 
anas. Mycket är förändrat. Först 
byggdes parkeringsplatserna in  
och blev uteplatser, sedan bygg- 
des uteplatserna in. När nuvaran-
de ägare tog över för sju år sedan 
gjorde de en omfattande renove-
ring. Höghuset Vesterhavsporten 
byggdes därefter intill. Fast när 
byggdammet lagt sig kom  
coronaviruset och lamslog  
världen.

Anna har koll 
på pengarna
Det har gungat och blåst 
på Anna Georgssons olika 
jobb, men själv har hon stått 
stadigt på land. Nu har Anna 
landat på Falkenberg Energi 
och håller koll på att pengar-
na går dit de ska.

Anna Georgsson började som 
ekonom på Falkenberg Energi 
under våren 2019 och det 
ursprungliga vikariatet har blivit 
en fast tjänst. Hon ansvarar för 
utbetalningar och jobbar med  
redovisning, bokslut och ekono-
miska rapporter.

Klassiska Varberg - Grenå
Redovisningen är självfallet viktig och 
Anna har erfarenhet. Redan 1982 
började hon på dåvarande Lion Ferry 
i Varberg och höll koll på ekonomin 
för färjorna som gungade fram och 
tillbaka över Kattegatt. 

Sedan hoppade hon in i vind-
kraftsbranschen och fick jobba med 
att hitta lösningar på nya problem 

som dök upp i de snabbt föränder-
liga verksamheterna. Hon var med 
både när det blåste framåt och när 
marknaden störtdök. 

– Det är kul när allting inte är 
efter en checklista. Att vara problem-
lösare ligger för mig, säger Anna 
som också hunnit med att hålla 
koll på den kommunala momsen i 
Halmstad.

God stämning
Anna trivs jättebra på Falkenberg 
Energi, otroligt glad för att kunna 
starta utmaningen med ett nytt jobb 
vid 59 år fyllda.

– Vi har en väldigt god stämning 
på vår arbetsplats.

Hon får det att blomstra
Om ekonomi handlar om tillväxt, 
ordning och reda så gäller det i 
minst lika hög grad för favorit- 
sysselsättningen. Anna har gröna  
fingrar. Det växer grönsaker och  
blommor på den 1 890 kvadrat- 
meter stora trädgården i Träslövs- 
läge. Anna har nyligen flyttat  
tillbaka till föräldrahemmet, sålt 
sina kolonilotter och börjat  
utveckla den prunkande och 
kuperade tomten.

– Jag har inga problem med  
att krypa runt i rabatterna hela 
dagen. Då är det betydligt värre 
med orken när jag försöker gå  
på gym, ler hon.

Visst kan det bli driftstörning-
ar i elnätet. Därför har vi en 
enkel tjänst som gör att du 
automatiskt får SMS om pla-
nerade eller akuta driftstopp. 
Dock inte så ofta hoppas vi.

Har du ett mobilnummer  
som inte är registrerat på din 
bostadsadress? Till exempel 
ett kontantkort eller före-
tagsabonnemang – då regist-
rerar du själv telefonnumret i 
vår tjänst för att få SMS. Du 
gör det enklast på falken-
berg-energi.se/driftstatus.

Beredskap för 
strömavbrott

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

Utrymme ger fördel

– Vi har klarat pandemin rätt 
väl främst tack vare bra, flexibel 
personal. Vi hade fullt som vanligt 
förra sommaren, men priserna styr 
vi inte över. Det blev absolut inget 
år som vi hade drömt om. I år är 
det annorlunda. Vi märkte redan 
i april att det började bli som van-
ligt igen, om vi nu någonsin kan 
använda ordet vanligt. Vi har stora 
rum och utrymmen och det är en 
fördel när allt handlar om att hålla 
avstånd. Det är som vanligt, fast 
annorlunda.

Lokala leverantörer

Ambitionen hos Hotell Vesterha-
vet är att alltid jobba med lokala 
leverantörer. Åtminstone så länge 
som priset är rätt för den affärsdri-
vande verksamheten. Det innebär 
att hotellet liksom systerföretagen 
är kunder hos Falkenberg Energi, 
både för elhandel och elnät.

 – Falkenberg Energi fungerar 
bra prismässigt. En sak vi verkligen 
tycker om är att de satsar på 
hållbar energi. Framöver är det 

ett måste, inte minst vad gäller 
vindkraft offshore. De är också ly-
hörda och effektiva. Det fungerar 
fantastiskt bra med Falkenberg 
Energis korta leveranstider och de 
svarar så snabbt att jag nästan blir 
avundsjuk, säger Roger Wiklund. 

Han lägger till att han inte tar 
till överord i sina goda omdömen.

–  Det märks när ett företag är 
lösningsorienterat eller inte. Hos 
Falkenberg Energi spelar det ingen 
roll vem man pratar med, för alla 
verkar alltid positiva och glada.

Gynnsam utveckling

Sett tillbaka på årets sommar 
är Roger Wiklund väldigt nöjd 
med utvecklingen. Falkenberg 
som sommarstad är stark. Skrea 
strand, Gekås och Vallarna drar 
alltid besökare. 

– Utbudet av upplevelser har 
breddats i kommunen. Falkenberg 
har framgångsrikt marknadsfört 
sig som en matdestination och här 

finns många duktiga kreatörer. 
Det har gjort vår säsong längre 
med fler gäster. Jag tycker det är 
fantastiskt roligt att få jobba inom 
besöksnäringen här.

Här klappar hjärtat 
för det lokala

När bilismen växte under 1950- 
talet startade eran med motell. 
Enligt amerikansk förebild bygg-
des det för bilburna gäster som 
parkerade direkt vid rummen. Ett 
av de första motellen låg längs 
dåvarande E6 i Falkenberg.  
Idag känner vi det som  
Hotell Vesterhavet.

https://www.falkenberg-energi.se/driftstatus/
https://www.falkenberg-energi.se/driftstatus/
https://www.falkenberg-energi.se
https://hotellvesterhavet.se

