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Vad vore en värld utan el?
Så här på vintern märks det extra tydligt hur
beroende dagens samhälle är av el. Elen
värmer bostäder, lyser upp vägar och driver
datorer och tv-apparater.
”El är så dyrt”, säger vissa. Ja, utan tvivel blir räkningen högre på vintern - speciellt om du värmer din
bostad med el. Men kostnaden finns där även om man
använder olja, pellets eller fjärrvärme. Den syns bara
inte på elräkningen. Det bästa rådet man kan ge är
att se till att ha en bra isolering så att du inte eldar för
kråkorna.
Men vad kostar då el egentligen? Tja, för priset av en
kola (ca 1,50 kr = 1 kWh) kan du t.ex. surfa 37 timmar,
titta på TV 11 timmar eller ha en lampa tänd 34 timmar. En hemmabiokväll går på ca 50 öre.
”Elhandlare har så höga marginaler”, hävdar andra.
Sanningen är att större delen av elkostnaderna är fasta
och opåverkbara, och därför blir inte marginalerna
högre än runt 2 %.
Sölvesborg Energi verkar i Sölvesborgs kommun. Vi
skapar arbetstillfällen och ger tillbaka till orten, bl.a.

Rabatterade biobiljetter
till Sölvesborg Energis kunder

En stund i biomörkret förgyller vilken vinterkväll som helst.
Nu vill vi erbjuda våra kunder att gå på bio till ett kraftigt rabatterat pris. Du får nämligen köpa tre biobiljetter till Bio Scala för
bara 100 kr. För att köpa biljetter, kontakta vår kundtjänst på
telefon: 0456-81 68 80 eller e-post: info@solvesborgenergi.se

genom att bygga ut nät och förbättra miljön, sponsra
föreningar och nyföretagande. Och
ett som är säkert, är att det inte
finns något annat energibolag
som bryr sig så mycket om
Sölvesborgs kommun, som
Sölvesborg Energi! Det är det
vi menar med Kraft med
Omtanke!

Stefan Boking
VD Sölvesborg Energi

Erbjudandet gäller en gång per familj och så långt lagret räcker.

5 miljösmarta tips för vintermyset
Vintern är mörk och kall, men samtidigt kanske årets bästa tid att mysa. Passa på att göra några energismarta
åtgärder innan du slår dig ned i soffan med temugg och myspläd.
1.
2.
3.
4.
5.

Använd äkta stearinljus istället för värmeljus eller billigare vanliga ljus. De senare består av paraffin som utvinns ur petroleum, vilket är sämre
både för miljön och inomhusklimatet.
Välj ett elavtal utan fossilt producerad el. (Pssst! Du vet väl att elen från Sölvesborg är till 100 % fossilfri?)
Använd lågenergilampor med varmt ljus eller komplettera med ledlampor som ger helt andra möjligheter till stämningsljus.
Se till att dina fönster och dörrar har fräscha tätningslister. Då slipper du elda för kråkorna samtidigt som du håller vintervindarna ute.
Ge ditt värmesystem en översyn. Oavsett om du har vattenburen fjärrvärme eller värmepump så blir inomhusklimatet både skönare och mer
energieffektivt om det är rätt inställt. (Vill du veta mer om fjärrvärme i Sölvesborg? Besök www.solvesborgenergi.se/fjarrvarme)
Källa för tipsen: Svensk Energi

Nya ansikten på Sölvesborg Energi
Sölvesborg Energi är Sölvesborgs 18:e största arbetsgivare. Det innebär att vi kontinuerligt skapar lokala arbetstillfällen. Hos oss finns många olika yrkeskategorier: ingenjörer,
administratörer, maskinister, kundtjänstpersonal och många fler. Nedan får du möta
våra senast anställda medarbetare Bodil och Tobias.

Bodil Werkström – Arbetsledare
inom service- & entreprenad

Tobias Wendel – Rörtekniker inom VA

Bodil är senaste tillskottet på service- och entreprenadavdelningen, där hon arbetsleder VA-delen av
servicegruppen. Hon arbetar också bl.a. med inmätningar och utsättningar - en roll som hon på intet
sätt är främmande för. Bodil har tidigare arbetat som
platschef, trafikingenjör och verksamhetschef. Hon
bor i Valje och är uppvuxen i Sölvesborg. På fritiden
ägnar sig Bodil gärna åt familjen, som omfattar både
barn och diverse husdjur. Dessutom är hon scoutledare, spelar, sjunger och rider.

Tobias är Bromöllabon som nyligen förstärkte Sölvesborg Energis serviceavdelning för vatten- och avlopp. Som rörtekniker arbetar han bl.a. med anläggning av nya rör, reparationer och byten av ventiler i
vatten- och avloppsnätet. Tobias beskriver sig själv
som en glad och framåt kille som gillar att styrketräna, köra motorcykel och renovera sitt hus tillsammans med sambon Johanna. Innan Tobias började
på Sölvesborg Energi arbetade han bland annat med
anläggning på NCC Construction och med gator och
rörteknik på C4 Teknik i Kristianstad.

Vi hälsar både Bodil och Tobias varmt välkomna!

Kraft med

Sölvesborg Energi ser till att du har el och fjärrvärme i ledningarna, rent vatten i kranen och ett
säkert fibernät för datatrafik.
Men en minst lika viktig uppgift är att ladda vår plats på jorden med kraft av den andra sorten. Vi
bygger ut och rustar våra nät för en framtid med lokal tillväxt och utveckling. Vi stöttar olika lokala
initiativ, vår el är 100 % miljömärkt och vi har alltid miljöförbättring i tankarna. Och när vi tjänar
pengar går överskotten tillbaka till orten och oss som bor här, har du tänkt på det?
Vi gör helt enkelt vad vi kan för att ge växtkraft, lust och mod till Sölvesborgsområdet och för att det
ska vara gott att leva här, även en vanlig tisdag i januari. Vi ger Kraft med omtanke.
					

Läs mer på www.solvesborgenergi.se/kraftmedomtanke

Vad består
elkostnaden av?
Tack för att du inte

spolar ner fel
saker i toaletten!
Tänk på att enbart spola ner det som
”kommit genom kroppen” - och ja,
toapapper förstås!
Undvik att spola ner saker som tops, våtservetter,
bomull med mera. Om du hjälper till med detta, så minskar också igensättningen av våra pumpstationer. Och det leder i sin tur till färre driftstörningar.
Så i längden vinner vi alla på att tänka på det här... Tack för din hjälp!
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Alla hushåll har två olika elavtal. Det
ena är med det företag som äger elnätet
där du bor. I Sölvesborgs kommun tillhör
ditt område antingen Sölvesborg Energis,
Eons eller Olofströms Krafts nät.
Det andra avtalet har du med det företag
som du väljer att köpa elen av.
I ovanstående diagram ser du hur den
totala elkostnaden i snitt fördelas för en
lägenhet i Sölvesborg Energis nät (förbrukning: 2000 kWh/år, rörligt pris).
Vill du veta mer? Välkommen in på:

www.solvesborgenergi.se/elrakningen

Vem ska jag kontakta
om sophämtningen?

Snö lyser upp och älskas av många pulkaåkande barn (och vuxna). Men
snö innebär också trafikrisker, och därför är snöröjning en viktig uppgift.
Anders, Martias och Niklas är några av de medarbetare som du förmodligen kommer att stöta på i snösvängen eller saltbilen runt om i kommunen.

I Sölvesborgs kommun får du avgifter
för renhållning på samma faktura som
vi fakturerar el och vatten. Men ansvaret
för renhållning ligger hos det kommunala
bolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB).
Det är alltså till VMAB du ska vända dig
om du har frågor om renhållning, sopkärl
eller återvinningscentralen i Sölve. Du
når VMAB på telefon 0454-593 59 eller
e-post: kundtjanst@vmab.se

Att arbeta med snöskottning innebär många sena nätter och tidiga mornar
– ja ibland arbete hela natten igenom. Den som har jour måste också hålla
utkik efter halka, för samma team ansvarar även för halkbekämpning.

E-faktura

Ansvaret för snöröjningen delas mellan Sölvesborgs kommun, Trafikverket
och ett antal privata väghållare. Vi på Sölvesborg Energi utför snöröjning på
uppdrag av kommunen, och i viss mån anlitar vi också underleverantörer.
Även kommunens parkavdelning deltar i arbetet med snöskottning.
Gatornas turordning specificeras i en plan, som i sin tur är baserad bl.a. på
trafikstatistik och prioritering av samhällsviktiga funktioner. Vi förstår att det
kan vara jobbigt att ibland behöva vänta på skottning av just din gata, men du
kan lita på att teamet jobbar hårt för att alla gator ska bli skottade så fort som
det bara är möjligt.

Om du betalar dina fakturor via internet
och inte vill ha en pappersfaktura, kan
du istället välja e-faktura. Då får du en
avisering direkt via bankens hemsida, och
kan betala med en knapptrykning. Vill du
se fakturan är det bara att klicka så kommer den upp på skärmen. Har du frågor
om e-faktura, kan du kontakta din bank så
förklarar de mer.

Inga höjda avgifter under 2014
- taxor för VA, elnät och fjärrvärme hålls oförändrade
Varje år beslutar kommunfullmäktige i Sölvesborg om avgifterna för vatten och avlopp. Vad elnät och
fjärrvärme kostar beslutas av Sölvesborg Energis styrelse. Inför 2014 hålls taxorna helt oförändrade.

Avgifter för vatten och avlopp

Rörlig avgift för fjärrvärme

Avgift för abonnent med vattenmätare
Abonnentavgift per år
Förbrukningsavgift per kbm

Vatten
1 219 kr
7,50 kr

Avlopp
1 986 kr
15,13 kr

Avgift för abonnent utan vattenmätare
Fast avgift permanent boende per år
Fast avgift icke permanent boende per år

Vatten
2 344 kr
1 782 kr

Avlopp
4 255,50 kr
3 121 kr

Hushåll			

86,25 öre/kWh

Näringsfastigheter
(Exklusive moms:

85 öre/kWh
68 öre/kWh)

Samtliga avgifter inkluderar nu gällande moms, d.v.s. 25 %.

Fast avgift för elnät
Typ av ampere på säkring
16 lägenhet
16
20
25
35

Rörlig avgift för elnät
25 öre/kWh

1 000 kr
1 958 kr
3 045 kr
4 180 kr
6 648 kr

Fast avgift och rörlig elnätsavgift inkluderar elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och moms om för
närvarande 25 %.

Du vet väl
att när du är elkund hos Sölvesborg Energi

så får du 100 % fossilfri el ?!

294 80 SÖLVESBORG • 0456-81 68 80 alt. 81 68 81
info@solvesborgenergi.se • www.solvesborgenergi.se

Denna trycksak uppfyller kriterierna för att få Svanenmärkas.
Texter och sättning: Sölvesborg Energi
Foton: Serny, SBG Energi och bildarkivet.se
Tryck: MixiPrint, Olofström
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