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På fakturan nu i juli betalar 
Falkenberg Energi ut elpriskom-
pensation till alla elnätskunder 
som hade en elförbrukning 
över 400 kilowattimmar (kWh) 
i mars. 

Utbetalningen sker som ett avdrag 
på fakturan.

Kompensationen är 100 kro-
nor vid 400 kWh förbrukning och 
går sedan trappstegsvis upp till 
maximalt 1 000 kr vid en förbruk-
ning på 2000 kWh eller mer. 

Mer information hittar du på 
falkenberg-energi.se.

Ny elpris- 
kompensation

Här samlar 
gästerna energi
Nu är det öppet för sommar på Ocean Hotel, 
hotellet som får sin energi från det lokala. 
Folksorlet från Skrea strand rullar in genom 
de stora dörrarna mot havet, det är sol,  
semester, fest och glädje. 
– Midsommar är ett klassiskt 
startskott för oss, säger Jan West-
lund som tillsammans med sin fru 
Ulrika och den tredje delägaren 
Anna Eklund har haft en mer 
hektisk tid än vanligt. Hotellet har 
i det närmaste fördubblats.

– Vi tog över lokaler i huset. 
Thairestaurangen som låg på 
hörnan har vi byggt om till Asian 
Corner, på våning två där det 
tidigare fanns en vårdcentral har vi 
inrett 17 nya hotellrum, tre konfe-
renslokaler, och även ett litet gym 
och bastu mot havet. Nu har vi 38 
hotellrum och är en variant på ett 
litet boutiquehotell. En plats som 
bara är till för att vara.

– Många kunder är par från 
Göteborg som har fått barnvakt 
över helgen. De kommer hit och 
myser, går på promenad och äter 
gott. Sedan har vi förstås också af-
färsresenärer och utländska turister. 
Numera har vi beläggning året runt.

Från Grottan till Ocean

Expansion har ständigt legat i 
luften sedan Jan och tre goda 
kompisar, verksamma i Göteborgs 
krogliv, under 2004 tog över 
dåvarande nöjesstället Grottan. 
Läget vid stranden var fantastiskt 
och det fanns potential.

– Vi hann byta namn till 
Ocean, öppna upp mot havet och 
göra så mycket renovering som 
ekonomin tillät. Det var inte så 
mycket och tur var det. För den 
8 januari 2005 drog stormen Gud-
run in. Vattnet slog in i lokalerna 
och blåsten slet bort vad den 
kunde. Man hittade delar av vår 
uteservering i Båstad, säger Jan 
Westlund och minns en  
becksvart tid.

Driver tillsammans

Stormen blev startskottet på 
något nytt och 2010, när kompis- 
arna ville sälja, insåg Jan att han 

– Det här är unikt läge 
när det är sommar. Då är 
det folk, fest och glädje 
på hela stranden, säger 
Jan Westlund, krögare på 
Ocean Hotel och ansvarig 
för Skrea Camping.

inte var färdig. Han tog över all 
verksamhet och bad sin fru att 
sluta sitt jobb för att jobba med 
Ocean.

– Jag trodde så starkt på vad 
vi hade. Men det krävdes dygnet 
runt jobb.

Hotelldelen byggdes 2011 
och tillsammans med restaurang 
Terrassen mot havet, nya Asian 
Corner och puben med mat- 
                 servering fyller verk- 
                 samheterna idag 3 300  
                 kvadratmeter. Totalt  
                 med strandserveringen  
                 finns 500 sittplatser.

                Det lokala  
                känns rätt

                 Ocean Hotel gillar det  
                 lokala. Det märks i 
valet av råvaror och leverantörer. 
El till verksamheten kommer från 
Falkenberg Energi och det gäller 
även för Skrea Camping som Jan 
Westlund också driver.

– Vi behöver extremt mycket 
el, omkring 1,3 miljoner kilowatt-
timmar, ungefär vad 65 villor 
förbrukar. Det fungerar jättebra 
med Falkenberg Energi. Vi har 
ett schysst avtal med ett bundet 
pris på en utmärkt nivå. Caroline 
Casparson som är vår kontakt 
ger väldigt god service. Som egen-
företagare lever man i sin egen 
bubbla, så jag gillar att hon ringer 
om förändringar, ger råd och 
håller koll åt oss. Det uppskattar 
jag verkligen!

Vid badtrapporna på Bacchus 
kan du se badtemperaturen 
genom vår QR-kod. Scanna med 
din smarta telefon och stilla din 
nyfikenhet! Du kan också gå in på 
falkenberg-energi.se för att se 
temperaturen. 

När du är inne på hemsidan 
kan du även ta en titt på Skrea 
strand – för att se vädret och hur 
många som är på plats. Vår webb-
kamera hjälper dig hålla koll. 

DAGS FÖR ETT DOPP?
Härligt med ett bad! Men 
hur varmt är det i vattnet?

 Scanna bad- temperaturen!

För att inte riskera att gräva av 
elkabeln in till huset vill du själv-
fallet veta var ledningen ligger. 
Fråga oss så ordnar vi en led-
ningsvisning. Just nu effektiviserar 
vi dessutom hanteringen av vår 
ledningsvisning så att vi snabbare 
ska kunna svara på frågor om var 
våra ledningar finns i marken.

Mer information hittar du på 
falkenberg-energi.se.

Vi hjälper dig  
innan grävning
Har du planer på att gräva eller 
borra på din fastighet? Då kan 
vi hjälpa dig på vägen.

https://www.falkenberg-energi.se/elpriskompensation-for-mars-manad/
https://www.falkenberg-energi.se/webbkamera/
https://www.falkenberg-energi.se/elnat/ska-du-grava/


Frågan om effekt blir då superak-
tuell. Effekt är ungefär som: Hur 
många människor kan samtidigt 
gå genom en dörr. För många – 
då tar det stopp.

Kapacitetsbrist i elnätet kan 
uppkomma både regionalt och 
lokalt. Effekten räcker då inte till 
för att ansluta fler användare.

Kraftig matning till  
Falkenberg

Hittills har vi stått oss väl i Falken-
berg och vi har kunnat hämta 
hem den elenergi som vi önskat. 
Dörren till vårt lokala elnät har  
varit tillräckligt stor. Men Falken-
berg växer. Inte minst gäller det  
i stadens östra del.

I dag finns två inmatningar 
av el till Falkenberg – Falkenberg 
Södra och Norra. Den senare 
uppgraderades 2021 för att 
kunna ta emot mer el, dvs ökad 
effekt. Vid järnvägsstationen 
startar snart bygget av ytterligare 
en mottagningsstation. Den 
investeringen krävs för att klara 
stadens elförsörjning framöver. För 
Falkenberg Energi är det en av de 
större investeringarna någonsin.

Här är det

– Här ska den nya moderna 

mottagnings-
stationen ligga, 
visar Jerry Nilsson, 
nätplanerare på 
Falkenberg Energi 
där han står på 
en slybeväxt tomt 
vid järnvägen. 

Stationen ska försörja delar av 
befintliga områden med el, men 
framförallt de nya områden som 
växer från järnvägsstationen och 
upp mot Vinbergsmotet.

Under järnvägen
Tomten är på 1 300 kvadratmeter 
och stationen kommer att ta un-
gefär halva utrymmet. En trädridå 
längs Gruebäcken ska stå kvar för 
att göra stationen mindre synlig. 
Kraftiga elledningar kommer att 
tryckas in under järnvägen för att 
kunna mata el mot Vinbergsmotet 
och kablar läggs också för att 
ansluta till det befintliga elnätet 
mot centrum. Koncession och 
miljötillstånd är klara och efter 
sommaren börjar arbetet med 
upphandlingen. Bygget tryggar 
elförsörjningen ytterligare.

Tillsammans mot effektbrist

Förutom att göra effektdörren större 

För att möta klimat-
utmaningarna vill 
Sverige lämna fossila 
bränslen och gå över 
till förnybara alter-
nativ. Allt fler elbilar 
kommer på våra 
vägar och industriella 
processer blir allt mer 
elektrifierade.

Viktoria har koll 
på solkraften 

Pro
fi

len
...

När solen lyser under se-
mester och helg tar Viktoria 
Hansson gärna en sväng på 
sköna vägar på Österlen. 
Då åker cabrioleten ner på 
familjens Saab för maximal 
tillgång till solenergi. 

Här bygger vi 
för framtidens 
energi

Hennes arbete på Falkenberg 
Energi handlar även det väldigt 
mycket om sol. Viktoria sitter på 
Mätavdelningen och hanterar re-
gistreringen av alla nyanslutningar 
och förändringar i kundanlägg-
ningar.

Mer produktion på taken
– Det byggs mycket nytt i 
Falkenberg och framför allt har 
efterfrågan på att ansluta solceller 
ökat enormt, det är något många 
vill ha på sina villatak. Antalet 
ärenden med solceller har mång-
dubblats sedan förra året. För 
att kunden ska få en rätt faktura 
är det otroligt viktigt att anlägg-
ningen blir korrekt upplagd i vårt 
kundinformationssystem, säger 
Viktoria Hansson.

En bred palett
Viktoria ordnar också solcellsintyg 
om kunden ska söka bidrag för 
sin produktionsanläggning. Hon 
skickar välkomstbrev till nya 
kunder och vid varje månadsskifte 
tar hon fram de rapportunderlag 
som kunderna önskar för sin 
elkonsumtion och elproduktion. 
Viktoria kontrollerar timavläs-
ningar, registrerar mätarbyten 
och säkringsändringar samt 
hjälper även fjärrvärme med deras 
nyinstallationer och mätarbyten. 
Det handlar helt enkelt om att 
säkerställa god kundservice.

Tekniken förbättrades
Viktoria började på Falkenberg 
Energi redan 2001. På den tiden 
fanns inte dagens fjärravlästa 
smarta mätare, utan jobbet  

Viktoria fick var att besöka kunder 
för att manuellt läsa av elmätarna.

– Jag läste mätare område  
för område. Det slipper vi störa 
kunderna med i dag, för runt 
2003 när jag blev fast anställd, 
bytte vi till fjärravlästa mätare.  
Istället jobbade jag som montör 
på entreprenadavdelningen till 
2011 när det blev ett vikariat ledigt 
på Mätavdelningen. Sedan har jag 
varit fast, ler Viktoria Hansson.

Har superkoll
– Jobbet är spännande och det 
händer mycket både i företaget 
och i samhället. Alltid när det är 
ström inblandat, blir jag engagerad 
när ett villaområde, lägenheter eller 
ett företag ska byggas eller om nå-
gonting ska rivas. Jag är helt med 
och ser hur Falkenberg utvecklas.

går det att mota bort en del av 
risken för effektbrist. Det är något 
Falkenberg Energi och kunderna  
kan göra tillsammans. Kommunen  
och andra prioriterar till exempel  
fjärrvärme istället för elektriska vär- 
mepumpar. I år förväntas vi genom  
det minska eleffekten med 1 MW  
(1 000 kilowatt) – effekt som kan  
gå till andra behov. 

Med Falkenberg Energis nya 
elmätare öppnas nya möjligheter 
för smart styrning i hemmet och i 
företagen. Det kan mildra och jämna 
ut effekter, till exempel genom att 
alla maskiner inte behöver vara 
igång samtidigt. I planerna ligger att 
anpassa tariffstrukturen för att ge rätt 
prissignaler. Det ska helt enkelt löna 
sig att styra sitt effektbehov till tider 
när det finns mer utrymme i elnätet.

Mer planering

Jerry Nilsson är också ett gott 
exempel på hur Falkenberg Energi 
tänker framåt. I sin nya roll som 
nätplanerare tar han fram nät-
utvecklingsplaner som möjliggör 
proaktiva åtgärder. 

– För några år sedan handlade 
vårt arbete om att gräva ner 
ledningar och vädersäkra. Nu 
är det fokus på kapacitet och 
utbyggnad. Jag har varit i bran-
schen i 32 år och teknikinnehållet 
har definitivt förändrats. Nu blir 
kunden både producent och 
konsument, el kan lagras i elbilens 
batterier och säljas när efterfrågan 
är hög och vice versa, man kan 
styra när man vill använda elen. 
Det här är ett helt nytt sätt att 
tänka i branschen.

Nätplanerare 
Jerry Nilsson 
visar var 
Falkenberg  
Energi kom-
mer att  
förstärka 
kapaciteten  
i elnätet.

   Håll dig 

uppdaterad!

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

Kundservice:   Håll dig 

uppdaterad!

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

