
och grönsaksplantor som tomat, 
gurka, paprika och chili. 

– Vi har haft en god utveck-
ling, säger Hans-Inge Andersson 
som tillsammans med ytterligare 
en erfaren kollega tog över 
verksamheten under 2018. Det 
är spännande med amaryllis för 
det kommer nyheter varje år. Vi 
odlar 50 olika sorter – enkla och 
dubbla blommor, olika färger och 
flerfärgade, olika storlek på löken.

Från södra halvklotet

Hans-Inge har goda kontakter 
med odlarna i Sydafrika, Peru 
och Brasilien, varifrån merparten 
av lökarna kommer. En del köps 
även från Holland. 
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Här odlar Hans-Inge Andersson mängder av 
amaryllis inför jul. Från OppAmaryllis utanför 
Ängelholm kommer var fjärde av de två miljoner 
amaryllis vi njuter av i Sverige under den här tid-
en. Lökar från södra halvklotet, växthus utanför 
Ängelholm och el från Falkenberg Energi. Det är 
en god kombination för en blomstrande jul.
– Vi har 11 000 kvadratmeter 
egna växthus och så hyr vi ytter-
ligare 3 000 kvadratmeter, säger 
Hans-Inge Andersson där han 
står i ett hav av amaryllis. Runt 
80 000 växande lökar finns i det 
här växthuset vid intervjutillfället. 
Blommor som snart levereras 
vidare till grossister och Garden-
center över hela landet, främst i 
södra Sverige.

Amaryllis är den större delen 
av verksamheten hos OppAmaryl-
lis. Men här odlas även tulpaner 
mellan Lucia och Påsk, minipåsk-
liljan ’Tête-à-tête’, Mårbacka 
pelargoner som planteras i vecka 
1 för att vara klara i slutet av 
mars, och slutligen kryddodling 

   Håll dig 
uppdaterad!

Odlingen kräver en hel del 
ljus, värme och även kyla. För 
amaryllisen gäller att de rotar sig i 
växthusen och växer där till knop-
parna har kommit upp, sedan 
står de i kylrum innan de skickas 
till försäljning. Det är viktigt med 
tajmingen för att få en så rik 
blomning som möjligt inför jul.

Bra avtal

Värme kommer från flispannan 
medan el för belysning och 
kylanläggning kommer från 
Falkenberg Energi. Under ett år 
behövs 500 000 kilowattimmar 
el och för att få bästa pris är lam-
porna tända nattetid. Hans-Inge 
betalar enligt ett särskilt timavtal. 
Just amaryllisen behöver inte så 
mycket belysning, det blir mer 
när pelargonerna ska växa till sig 
efter nyår.

– Falkenberg Energi ger oss 
bra avtal och god service. Det 
fungerar väldigt bra.

Blomstrande 
affärer inför jul

Hans-Inge 
Andersson har 
bråda dagar 
just nu. Från 
växthusen hos 
OppAmaryllis 
ska en halv 
miljon amaryllis 
planteras, växa 
till sig och leve-
reras till kunder 
i hela Sverige.

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

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

Ha koll på
Mina Sidor

Vi får därmed betala mer för att få 
elen levererad till Falkenberg. Det 
medför att Falkenberg Energi den 
1 januari 2022 höjer avgifterna för 
elnätet i Falkenberg. Justeringen 
innebär en genomsnittlig ökning 
med 11,5 procent, vilket mot-
svarar knappt 40 kronor mer per 
månad för en villa med säkrings- 
abonnemang 20A.

Tidigare har vi haft en mycket 
positiv kostnadsutveckling och har  
i genomsnitt kunnat sänka elnäts- 
priserna med tio procent under 
både 2020 och 2021. Efter det har  
vi i Falkenberg de 9:e billigaste 
elnätspriserna 
av totalt 290 
kommuner i 
landet enligt 
Nils Holgersson 
rapporten  
nilsholgersson.
nu.

Trendbrott  
för elnäts- 
avgifterna
De höga elpriserna påverkar 
också avgifterna för elnätet. 
När elen transporteras sker en 
del energiförluster på vägen 
och kostnaderna för att täcka 
dem ökar med elpriset.

Nyheten heter dQuality 3.0 och är 
en mjukvara med algoritmer som 
automatiskt övervakar elkvalitén.

SÄKRAR ELKVALITETEN SMARTARE
Nu gör Falkenberg  
Energi elnätet ytterli-
gare lite smartare.

– I enkla ordalag handlar det om 
att elenergin som levereras till våra 
kunder ska hålla god elkvalitét, dvs 
rätt spänning och rätt frekvens, sä-
ger Mats Bengtsson, systemingenjör 
på Falkenberg Energi.

I Sverige är det mycket ovanligt 

med frekvensavvikelser, men spän- 
ningen varierar naturligt med tiden 
och beror delvis på vad som är in- 
kopplat lokalt i nätet. Vi går mot 
mer egenproducerad el i nätet i form 
av solelsproduktion, och elbilslad-
dare kommer utgöra en ökande del 
av belastningen. Det påverkar spän-
ningsvariationerna och är precis vad 
den nya mjukvaran ska hålla koll på.

https://www.facebook.com/falkenbergenergi/
https://www.linkedin.com/company/falkenberg-energi-ab
https://www.instagram.com/falkenbergenergi/
https://www.falkenberg-energi.se
http://www.nilsholgersson.nu
http://www.nilsholgersson.nu


Priset har stigit kraftigt under 
hela sommaren. Vissa timmar har 
en kilowattimme el kostat flera 
kronor – i genomsnitt under en 
månad har det rört sig om mer än 
en krona per kilowattimme (123 
öre/kWh i september före moms 
och avgifter). Det märks mindre 

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

när förbrukningen av el är låg, 
men nu när det blir kallare och 
mörkare blir ekvationen högre 
förbrukning och högt elpris desto 
påtagligare.

Att elpriset är ovanligt högt 
beror på flera orsaker. De fyra 
viktigaste:

• För lite vatten 
för kraftproduktion

Året bjöd på en torr sommar och 
en kall vinter dessförinnan. Det 
har tömt vattenmagasinen till en 
ovanligt låg nivå. Även om vi har 
ett jättefint kraftverk i Ätran är 
det Norrland vi måste titta på när 
vi talar om vatten. Där sker 80 
procent av Sveriges produktion  
i vattenkraftverk.

• För lite vind

Blåser det mindre än normalt 
behöver elen komma från andra 
energikällor, exempelvis vatten, 
och priserna stiger när tillgången 
minskar.

• Höga elpriser på  
   kontinenten
När hjulen började snurra igen  
efter pandemin, ökade efterfrågan 
på energi samtidigt som utbudet 
globalt är begränsat. Vi märker 
det på att priserna på olja, gas 
och kol kraftigt har tryckts upp 
liksom för utsläppsrätter som 
kompenserar för koldioxidutsläpp 

Elpriset är just nu extremt högt, vilket alla som 
har rörligt pris tyvärr i allt högre grad kommer 
att se på sin faktura. 

Andrzej leder 
jobbet dagtid

– Det är mycket som kan hända 
under en dag i våra anläggning-
ar. Vi utför underhållsarbeten 
då elen måste kopplas om för 
att undvika störningar hos dig 
som är kund – jag ansvarar för 
planeringen. Det kan också upp-
stå akuta fel hos kunder – då ser 
jag till att det blir åtgärdat eller 

kontrollerat, snabbt och säkert. 
Jag leder helt enkelt montörernas 
arbete mellan klockan 7–16. Det 
gäller allt från småsaker till stora 
störningar. Jag är spindeln i nätet. 

Rik erfarenhet
Andrzej har varit på Falkenberg 
Energi sedan 2018 då han 
började som montör. Men att 
vara driftledare är inget nytt för 
honom. I östra Polen, där han är 
född, jobbade han i motsvarande 
befattning under åtta år. Fast med 
ett driftansvar för ett område i 
storlek med hela Halland.

– Vi hade mer luftledning 
och mer väderpåverkan, medan 
vi i Falkenberg har grävt ner alla 

ledningar. Nu känns det rätt lugnt 
och skönt, konstaterar Andrzej. 
Jag trivs jättebra på Falkenberg 
Energi och hade inte förväntat 
mig sådana här utvecklingsmöjlig-
heter. Det är ständig utveckling i 
företaget och bra arbetskollegor.

Renoverade fyra Mazda
Med tanke på jobbet 
är det inte förvånande 
att Andrzej är tekniskt 
intresserad även på 
fritiden. Han har reno-
verat fyra stycken äldre 
Mazda, inifrån och ut.

– Det började av en 
ren slump. Jag behövde 
en extrabil och när det 

var dags att sälja den tänkte jag 
att det var lättare om den var i 
gott skick. Sedan accelererade 
det. Det har varit fyra Mazda, 
samma modellår, samma färg. 
Men nu räcker det, innan nån 
tänker att jag är tokig. Nu vet 
jag inte vad jag ska syssla med, 

skrattar Andrzej.

Fast med två 
barn, villa, gräs-
matta att klippa 
och fruktträd att 
beskära, och nya 
jobbet som dag-
driftledare, är det 
nog ingen risk att 
bli sysslolös. 

Pro
fi

len
...

Andrzej Mazuruk har ett 
nytt jobb som dagdriftledare 
på Falkenberg Energi. Det 
innebär ett extra ansvar för 
elleveranserna.

Vinbergs innebandyspelare gick 
segrande ur matchen i derbyt mot 
Falkenberg i slutet av oktober, både 
på herr- och damsidan. Oavsett vem 

DE SPELAR FÖR 
YNGRES HÄLSA
Glädje i Vinberg, 
missmod i Falkenberg, 
men ändå en seger  
för alla.  

Vinbergs Innebandysällskap växer och är nu uppe i runt 
300 medlemmar, har 17 lag i serie- / sammandragsspel. Tre 
av dessa är seniorlag, resterande ungdomslag. De sports- 
liga framgångarna och publikintresset driver på för en 
ökad gemenskap. Fotograf Robert Boman.

man höll på fanns det en gemen-
sam segrare – kampen för ökad 
psykisk hälsa bland ungdomar.

Vinbergs Innebandysällskap 
samarbetar nämligen sedan fyra 
år med den ideella organisationen 
”Aldrig Ensam”, som vill bidra till 
en mer öppen dialog kring psykisk 
ohälsa. Grundaren Charlie Eriksson 
har själv varit aktiv i Vinbergs IBS 
och klubben har bland annat 
kunnat erbjuda medlemmar tillsam-
mans med föräldrar att gå på hans 
föreläsning kostnadsfritt.  

– Vi har fått med oss Falkenberg 
Energi som en sponsor, säger Jesper 
Boman, sponsringsansvarig på Vin-
bergs IBS, och berättar att klubben 
spelar in filmer, som hittills har setts 
över 150 000 gånger, ordnar före-
läsningar med mera för föräldrar 
och ungdomar. Det handlar om att  
våga söka hjälp.

från fossila bränslen. Gas och kol 
används till stor del i elproduktio-
nen i Europa.

• Flaskhalsarna i Sverige

Mycket av Sveriges el produceras i 
Norrland medan en stor del av be-
folkningen finns söderut. I Sverige 
har vi fyra elområden och uppstår 
flaskhalsar i distributionen till ett 
område stiger elpriset.

I dagens situation innebär det 
att vi betalar ungefär dubbelt 
så mycket för elen i Falkenberg 
än vad den kostar i exempelvis 
Östersund.

Sammanfattningsvis

Just nu samverkar alla faktorer 
– något som gör att elpriset blir 
högt. Med kallare väder ökar 
förbrukningen och den nederbörd 
som faller i norr kommer allt mer 
som snö, som först ger skjuts i 
vattenflödena till våren. Vi får 
tyvärr räkna med en prismässigt 
besvärlig vinter och ser ingen 
omedelbar återgång till mer  
normala elprisnivåer.

Fyra faktorer som 
trycker upp elpriset

https://www.falkenberg-energi.se

