November år 2008

Elmätaren är utbytt
Under vintermånaderna läser vi normalt Din elmätare och stämmer av hur mycket el som
använts under året som gått. Nu från årsskiftet kan vi läsa av i stort sett alla elmätare via
fjärravläsning och vi behöver därmed inte åka ut till Er när vi skall göra årets avläsning.
Från och med årsavläsningen kommer Ni att få reda på Er verkliga elförbrukning vid varje
utskick av faktura. Fakturan kommer att innehålla månadens förbrukning vilket gör att Ni kan
få bättre kontroll på elförbrukning och därmed energikostnad.

Tänk på att
Första fakturan kommer att vara på ett högre belopp eftersom det går åt mer el under den
mörka tiden av året. Det är ju normalt kallare på vintern och det gör att fakturabeloppet blir
högre på vintern än på sommaren.
Förfallodagen förskjuts c:a 10 dagar eftersom avläsning sker direkt efter aktuell månad.
Fakturan innehåller då aktuell förbrukning för månaderna som gått.
Redan nu bör Ni planera för övergången till verklig månadsförbrukning. Räkna med högre
belopp på den faktura som kommer i mars med förfallodag i april månad. Ni som har
månadsfaktura får fakturan i februari och denna förfaller till betalning i mars månad. Allt
detta innebär att all fakturering kommer att ske en månad senare mot tidigare. Förfallodagen
kommer att bli omkring den 12:e i månaden.
Behöver Ni tips och råd så ring oss gärna. Telefon nr. 0456-81 68 81, 81 68 80, 81 68 82.
Ni kan också skicka ett e-mail till sevab@solvesborg.se.

Varför månadsavläsning
Riksdagen har beslutat att alla elkonsumenter ska få veta sin verkliga månadsförbrukning av
el. Alla elnätsbolag jobbar för att uppfylla kravet på månadsavläsning från den 1 juli år 2009
och idag är c:a 80 procent klara med installationen av nya elmätare.

Ett år framåt
Höga belopp på vintern och låga belopp på sommaren. Efter sommaren blir fakturabeloppen
högre allteftersom elförbrukningen ökar och blir som högst under vintermånaderna. Planera
redan nu för övergången till verklig elförbrukning.

Övergången
Övergången från preliminär faktura till verklig faktura har föregåtts av mycket arbete för att
Ni som kund skall få en så bra övergång som möjligt. Vi på kundtjänst hoppas att allt fungerar
bra och Ni får minst möjliga problem med den förändrade faktureringen.

Vad händer den 1 januari
Tillsvidarepriset för el sänks med 20 öre per kWh.
Elenergiskatten höjs med 1,5 öre per kWh.
Renhållningstaxan höjs. Beslutas i Sölvesborgs Kommunfullmäktige.
Vatten och avloppstaxan höjs. Beslutas i Sölvesborgs Kommunfullmäktige.

Fjärrvärmutbyggnaden fortsätter
Fjärrvärmerör läggs på flera platser i kommunen. Alla beställningar från privatpersoner,
fastigheter, företag skall slutföras och värmen skall kopplas på.
Alla som har anslutit sig till fjärrvärme får sedan januari värme från Nymölla Bruk. Värmen
är överskottsvärme som överförs i värmeledningar från Nymölla till Sölvesborg. Överskottsvärmen som skulle gått förlorad används nu istället för uppvärmning i lokaler och bostäder.

Vill Du också få överskottsvärme från Nymölla Bruk.
Anslut Dig till värmen från Nymölla. Värmen för villor kostar 77,5 öre per kWh och är
därmed både ett ekonomiskt såväl som miljömässigt mycket fördelaktigt alternativ.
Anslutningsavgiften för en villa är 62 500 kronor.
Var gräver vi just nu ?
-

Området omkring Hellerströmsgatan till Skogsvägen.
Överlyckevägen.
Borgmästargatan – Yndevägen.

Totalt har vi sex grävmaskiner med tillhörande arbetslag som gräver utefter gator och inne på
tomter. Vi jobbar så snabbt som möjligt så att fjärrvärmen kan kopplas på.
Intresseanmälningar till telefon nummer 0456-81 68 80.
Det går också bra att skicka e-post till sevab@solvesborg.se.

Mjällby nästa ?
Vi får förfrågningar från företag och villaägare i Mjällby. De företag vi för diskussioner med
omfattar en stor volym värme. Eftersom vi möter en mycket positiv inställning hoppas vi att
vi kan ansluta Mjällby tätort det kommande året. Många beslut skall fattas innan projektet blir
verklighet. Det är Sölvesborgs Kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell utbyggnad.

