
Väldigt aktuellt är stationsom-
rådet där ett nytt affärscentrum 
håller på att växa fram. För ett 
år sedan var det inflyttning i 
områdets första kontorshus, som 
ligger 40 meter från entrén till 
tågen, och där en coworking 
area nu planeras. Stationshus 2 
ska Eirefelt ha klart om två år. 

Första miljöbyggnaden

– Stationshus 1 är den första 
kommersiella byggnaden i 
Falkenberg som har byggts med 
certifieringen miljöbyggnad Silver 
och det ställer högre krav på 
allt. För oss är det självklart. För 
att attrahera nya hyresgäster till 
Falkenberg måste vi erbjuda ett 
hållbart byggande. 

Gynnar det lokala

Hållbara energilösningar är lika 
självklara. Eirefelt Gruppen har 
ett gott och nära samarbete med 
Falkenberg Energi. 

– Som uppväxt och verksam 

Vi gillar lokal kraft
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När familjeföretaget Lyftcenter i Falkenberg AB startade 1976 var 
affärsidén att tillhandahålla mobilkranar. Familjen Eirefelt är fort-
satt med och lyfter staden, men nu genom hållbara fastigheter.
– När kranföretaget växte behöv-
de pappa nya lokaler. Då köpte 
han nya och behöll de gamla. 
Företaget blev ett fastighetsbolag 
utan att det var meningen.

Det säger Martin Eirefelt, VD i 
familjeägda Eirefelt Gruppen. Att 
han hamnade där var också lite av 
en slump. Egentligen är han gym-
nastiklärare, utbildad på GIH – 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
i Stockholm, med en proffskarriär 
inom golf bakom sig. Men när 
pappa fick uppdraget att få snurr 
på ett norskt vindkraftföretag fick 
Martin rycka in. Familjeföretaget 
består i dag av åtta bolag med 
ambitionen att vara med och 
utveckla Falkenberg.

I centrum

– Vi var små i början och är rätt 
stora i dag. Vi hyr ut lokaler i tolv 
olika fastigheter, 15–20 bygg-
nader, alla belägna i närheten 
av Falkenbergs centrum, säger 
Martin Eirefelt.    Håll dig 

uppdaterad!

i Falkenberg är det naturligt att 
gynna det lokala. Vi har alltid 
varit kund hos Falkenbergs Spar-
bank och alltid hos Falkenberg 
Energi. Vi har aldrig bytt elleve-
rantör och redan innan all el blev 
Bra Miljöval valde vi grön el. Det 
blir skillnad för miljön när vi gör 
medvetna val.

Supernöjda

– För oss, som har 60-70 företag 
som hyresgäster, är administra-
tionen viktig. Falkenberg Energi 
sköter avtalen med in- och av-
flyttning väldigt smidigt. Elnät har 
hjälpt oss med olika abonnemang 
när gamla industrilokaler blivit 
nya företagsetableringar. Och när 
vårt första kontorshus byggdes 
på Kanslistvägen fanns möjlig-
heten att koppla in fjärrvärme, 
ett val vi fortsätter med. Vi är 
supernöjda med Falkenberg 
Energi, både som företag och 
privatkund.

Eirefelt ger 
Falkenberg ett lyft 

Martin Eirefelt 
och Eirefelt  
Fastigheter AB 
arbetar vidare 
med Stations- 
husen 1 & 2.
Foto: Håkan 
Johansson

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

Ha koll på
Mina Sidor

I december, när elpriserna sköt 
iväg som en raket, pausade vi nya 
avtal om fasta priser. Nivåerna 
blev då väldigt oattraktiva att låsa 
sig vid. Nu återkommer vi med 
fasta priser och därmed har du 
återigen valmöjligheten att binda 
ditt elpris om du så önskar. Elpris- 
erna har gått ned men fortfaran-
de är de på en relativt hög nivå. 

Aktuella elpriser 

Du kan lätt följa utvecklingen.  
I dagarna blir den nya sidan Elpri-
ser klar och där ser du de aktuella 
elpriser som vi erbjuder just nu. Vi 
visar alla typer av avtal och avtals-
längder. Sidan ligger under Elavtal 
på falkenberg-energi.se.

Kolla förbrukningen

Förutom elpriset är det förbruk-
ningen som avgör elräkningens 
storlek. Logga in på Mina sidor 
för full koll på din förbrukning. 
Fundera och var uppmärksam på 
vad det är som drar el och om det 
går att pressa energianvändning-
en. Då gör du också en insats för 
miljö och klimat.

Fasta elpriser 
är tillbaka
Fast eller rörligt pris - vad känns 
rätt och bäst för dig?

https://www.facebook.com/falkenbergenergi/
https://www.linkedin.com/company/falkenberg-energi-ab
https://www.instagram.com/falkenbergenergi/
https://minasidor.falkenberg-energi.se/Login?ReturnUrl=%2F
https://minasidor.falkenberg-energi.se/Login?ReturnUrl=%2F
https://www.falkenberg-energi.se/elavtal/


elhandlare som vill ta kund- 
ansvar. Skillnaden är att nu finns 
både löften och arbetsbeskrivningar 
preciserade, dokumenterade och 
granskade. Schysst elhandel gör det 
därmed lättare att välja rätt.

Schysst elhandel är en certifie-
ring framtagen av Energiföreta-
gen Sverige. DNV-GL Business 
Assurance utfärdar certifikaten och 
kontrollerar att certifierade företag 
lever upp till de uppställda kraven. 

Först ut är en tillfällig utställning 
om kvinnliga möbelformgivare 
under 100 år. Flera av dem är 
kvinnor som har försvunnit ur det 
allmänna medvetandet trots att 
deras produktion varit både inno-
vativ och tidstypisk. Utställningen 
pågår till och med 24 april.

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

– Att lyfta kvinnliga formgivare 
är en långsiktig satsning för oss. 
Tidigare har vi uppmärksammat  
kvinnliga keramiker i flera utställ- 
ningar, säger museichef Love Jönsson.

Bredd i verksamheten

Museet som startade 1991 har 

i dag en bred verksamhet som 
spänner över konst, design och 
lokal kulturhistoria. I det gamla 
spannmålsmagasinet nere vid 
Ätran har de tillfälliga utställ-
ningarna sin tyngdpunkt i svensk 
och internationell design och 
konsthantverk.  

– Denna vår satsar vi även 
på föredrag, workshops och 
seminarier. Museibyggnaden från 
1800-talet är också speciell. Den 
ger en intim, familjär stämning 
som vi använder oss av när vi byg-
ger utställningarna. Här hamnar 
de möbler och föremål som är 
formgivna för hemmet i en miljö 
som har rätt proportioner. 

Värmande energi

Inte enbart utställningarna 
förmedlar känsla och värme, det 
finns också i huset som nyligen 
fick nya fjärrvärmeledningar 
indragna för en fortsatt framtid 
med hållbar energi.

För mer information se  
www.rian.se.

En värmande stund för tanke, själ och kropp 
kan det bli nu när Rian designmuseum har  
öppnat för våren. 

Håkan har koll på energin

– Mycket kan gå fel, särskilt på  
vintern när fler pannor är i drift. 
Det kan bli problem med till ex- 
empel inmatningen av flis, bränsle- 
kvalitet, fläktar eller motorer som  
kan sluta fungera, läckage i en  
kunds undercentral. Därför har  
vi ständig beredskap och reserv-
kapacitet. Fjärrvärme ska vara 
tryggt. 

Hög aktivitet
Håkan Andersson är drift- och 
mättekniker. Det senare innebär 
att han har koll på den värme-
energi som varje kund använder. 

Han och hans kollega svarar för 
insamlingen av mätvärden, gör 
löpande revisioner på fjärrvärme-
mätarna och monterar dem 
hos nya kunder. Just nu byggs 
fjärrvärmen kraftigt ut och det är 
hög aktivitet.

Älskar löpning
Desto bättre att Håkan inte bara  
har koll på energin, han är också  
full av den. Håkan älskar att 
springa. Två eller tre gånger varje 
vecka sticker han ut på en längre 
runda tillsammans med kompis- 
arna i Falkenbergs Roadrunners. 

– Det är ett gott gäng, med 
folk i alla farter.

Snacka om energi
När en hälskada hindrade löpning-
en blev det cykling och simning 
istället. Och snart blev det läge för 
att genomföra några tävlingar i 
Triathlon. Eldprovet var Ironman 
i Kalmar. Först 3,8 km simning, 
därefter direkt upp på cykeln i 18 
mil, för att avsluta dagen med 
att springa ett 
maraton på 42 
km. Hur mycket 
energi är inte 
det?

– I min ålder, 
53 år, är man 
inte snabb men 
seg, konstaterar 
Håkan som 

ser träningen som en skön av-
koppling. Det är då han rensar 
huvudet efter dagens arbete.

Fantastiskt med kundkontakter
– Mätvärdesinsamlingen är 
viktig för att det ska bli rätt 
och tryggt för kunden. Ser vi 
onormala flöden i kundanlägg-
ningar slår vi larm, betonar 
Håkan som började sin karriär 
på Carlsberg innan han skolade 
om sig till drifttekniker. Efter 
två år på Campus i Varberg 
blev det jobb på Ringhals.

– Jag har alltid bott i 
Falkenberg så när det här på 
Falkenberg Energi dök upp, 
kunde jag återigen ta cykeln till 
jobbet. Det är en väldig frihet. 
Sedan med alla kundkontakter 
är det fantastiskt roligt. 

Pro
fi

len
...

Håkan Andersson är på väg för en veckas beredskap. Sju dagar i 
veckan, 24 timmar om dygnet har driftpersonalen på fjärrvärme-
verket koll på att värmeproduktion och leveranser fungerar.  
Du som är kund ska aldrig märka av några störningar. 

SCHYSST ELHANDEL 
Vi vill att du som är kund alltid ska känna 
dig trygg i våra händer. Därför har vi ge-
nomfört en omfattande genomlysning av 
vår verksamhet och kan nu stolt presentera 
oss som certifierade för Schysst Elhandel. 
Certifieringen innebär konkret att 
vi som elhandelsföretag avger 18 
kundlöften och visar att vi håller 

Utställnings-
våren öppnar

dem. De omfattar allt från tydlig 
och riktig prisinformation till att ta 
särskild hänsyn till utsatta kunder. 

Kundlöftena går läng-
re än vad lagen kräver 
och de har kommit till 
för att du som är kund 
ska känna dig trygg i 
ditt val av elleverantör 
och elavtal. Det ska 
helt enkelt vara tydligt 
vad du köper och vad 

det innebär. Kort sagt, du ska kun-
na lita på oss som elhandelsföretag. 

De flesta av kundlöftena har all-
tid varit självklara för oss som seriös 

Love Jönsson, museichef Rian 
designmuseum, öppnar med 
sina tio medarbetare för nya 

utställningar.

Oavsett vart fantasin för en är det 
havs-tema som gäller på lekplatsen 
vid Rörbeckstorget. Lekutrustningen 
är utformad som bland annat hav, 
isberg och båt. För att förstärka 
känslan är ljusarmaturen på lekplats- 
en utrustad med en lins, som en 
projektor, där det går att sätta in 
olika typer av filter (Gobo-filter).

Vi har monterat in ett färgfilter i 
blått och ett mönsterfilter som ska 
se ut som vågor på havet.

Ut där hela havet 
stormar eller till de 
lugnaste vatten? 

Havet tar över 
lekplatsen

https://www.falkenberg-energi.se
http://www.rian.se

