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Nya VDn har ordet
Hej!
I detta nummer av nyhetsbrevet ser
ni ett nytt ansikte som krönikör. Det
är jag, Roger Mattsson, som fått
förtroendet att ersätta Stefan Boking
som VD för Sölvesborg Energi. Jag
tillträder den 1 januari, då jag avslutar min nuvarande föräldraledighet.
Vem är jag då?
Jag är en 43-årig Falkviksbo som
är uppväxt på Listerlandet. Jag är
utbildad till maskiningenjör och har
jobbat 20 år på Volvo, där jag haft
förmånen att prova lite olika roller
såsom beredare, projektledare, utlandsarbete, olika chefsroller och nu
senast som projektledare för installationen av presshärdningslinjerna.
Som ny på jobbet så blir det mycket
nytt att sätta sig in i, men det ser jag
bara fram emot och tycker ska bli
spännande. En av anledningarna till
att jag sökte jobbet var att jag ges
en möjlighet att jobba för och i den
kommun som jag bor i, och i ett
lokalt företag som strävar efter att ha
närhet till sina kunder. Det finns även
ett antal spännande projekt på gång,
där Sölvesborg Energi kommer att
vara en viktig spelare för att möta
kommunens ambition om att vara
20000 invånare år 2020.
Stimulerande!
Roger Mattsson, VD
Sölvesborg Energi

Vi bygger ut vatten, avlopp
och fibernät
Sölvesborg Energi har påbörjat en utbyggnad av vatten och avlopp i Sandviken, Mörby backe/Siretorp och snart kommer arbetet även igång i Pukavik.
Vi passar även på att gräva ner ett extra rör för fiberanslutning på samma gång.
Varför utbyggnad av vatten och avlopp?
Anledningen till att Sölvesborg Energi
satsar på vatten- och avlopputbyggnad
är främst av miljö- och hälsoskäl. Ett
utbyggt VA-nät kommer att minska den
lokala övergödningen och övergödningen
av Östersjön, bidra till en bättre badvattenkvalitet och ge en bättre boendestandard och öka möjligheten för ett
permanentboende. Utbyggnaden bidrar
också till en minskad risk att förorena
dricksvattentäkter med avloppsvatten.

dina grannar påverka genom att alla
anmäler intresse. Är ni tillräckligt många
blir ni ett prioriterat område. Så här har
det gått…(diagram över antal nyanslutna
kunder de senaste tre åren)

NYANSLUTNINGAR FIBER

Fibersatsning i kommunen
Det sker en stor fibersatsning i kommunen och intresset ökar från invånarna.
Du kan själv gå in och kolla hur intresset ser ut i ditt område och dessutom
anmäla ditt intresse.
Eftersom det är efterfrågan i ett område
som styr när vi bygger ut kan du och
-anslutning:
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Mer information om vatten och avlopp:
www.solvesborgenergi.se/va-utbyggnad
Mer information om fiberutbyggnaden:
www.solvesborgenergi.se/fiber

Nytt system ska underlätta
och främja utbyggnaden av fjärrvärme
Fjärrvärme är tryggt, enkelt och klimatsmart. En anslutning höjer dessutom värdet på ditt hus.
Är du intresserad av att ansluta dig? Sölvesborg Energi har nu utvecklat ett system som gör det enklare
att både anmäla intresse och påverka utbyggnaden i ditt område.
Den nya tjänsten visar var fjärrvärmenätet går idag, vilka som redan är anslutna
och vilka som kan ansluta sig omgående.
Tjänsten möjliggör också att du som bor
i Sölvesborg eller Mjällby – men inte i
direkt anslutning till det befintliga nätet
- kan anmäla intresse och dessutom ange
när i tiden du önskar ansluta dig.
- Systemet ger en bra överblick och hjälper
dig att se vilka grannar som redan går i
tankar på att ansluta sig. Det gör att du
kan prata ihop dig med grannarna för
att skynda på utbyggnaden i ert område,

förklarar Mikael Bengtsson, teknikchef på
Sölvesborg Energi.

det finns det också 161 företagsanslutningar
i nätet.

Fjärrvärmen i Sölvesborg är baserad på
biovärme från Stora Enso i Nymölla.
Genom att ta tillvara denna värme sparar
vi på gemensamma resurser på ett bra
sätt. Samtidigt är fjärrvärme en trygg
och bekväm uppvärmningsmetod. Inga
avbrott, ingen pump som ska underhållas
eller ersättas och varmvatten som räcker
till hela familjen - och mer därtill...

Är du nyfiken på hur det ser ut för dig och
din fastighet? Börja med att se över dina
möjligheter på www.solvesborgenergi.se/
intresse_fjarrvarme
Anmälan är inte bindande, så tveka inte att
visa ditt intresse.
(En mer detaljerad förklaring finns på
hemsidan.)

Hittills är 304 villor anslutna till fjärrvärmenätet i Sölvesborgs kommun. Utöver

Tips när telefonförsäljaren ringer
Blir du uppringd av säljare som föreslår att du ska byta elbolag?
Här är några saker som kan vara bra att tänka på!
• Förhasta dig inte. Be säljaren skicka
information via post, så att du i lugn och
ro kan tänka på saken. Kontrollera både
företaget och att det de säger verkligen
stämmer. Kolla upp vad du har för avtal
och vad du betalar idag, så att du verkligen
kan jämföra. Jämför även den fasta avgiften, och ta reda på om den är per månad
eller per år.

• Fullmakter. Det finns företag som erbjuder söka efter billigaste elpriset på marknaden. Tänk på att de inte kollar elpriserna
hos ALLA elbolag utan endast hos dem de
samarbetar med. Har du tackat ja till en
fullmakt så gäller den tillsvidare. Du måste
alltså säga upp fullmakten om du ångrar
dig.

• Kolla upp uppsägningstiden. Bryter
du ditt befintliga avtal får du förmodligen
betala en avgift.
• Utnyttja ångerrätten. Om du har ingått ett
avtal över telefon har du två veckor från det
att du fått hem bekräftelsen i brevlådan på
dig att ångra dig.

Du är alltid välkommen att ringa oss på Sölvesborg Energi,
så hjälper vi dig med att gå igenom det erbjudande du har fått.

Byte av vattenmätare
Har du en vattenmätare hemma
hos dig får du ett brev från oss vart
tionde år om att det är dags att byta
den. Bytet görs för att vi ska kunna
säkerställa en korrekt debitering av
förbrukat vatten. Innan vi kommer
är det viktigt att du kontrollerar att
avstängningsventilerna stänger och
att det inte är något som blockerar
mätplatsen.

Nya ansikten på Sölvesborg Energi
FILIP KARLSSON började sin karriär
som sommarvikarie på Sölvesborg Energi
under två somrar. Han gjorde ett så gott
jobb, att han sedan någon månad tillbaka
är han fast anställd som anläggningsarbetare. Det innebär bl.a. att han arbetar med
att gräva ner fiber, vatten- och avloppsrör.
- Det jag lärde mig mycket nytt som jag nu
har nytta av när jag blivit anställd.
Filip har en gymnasieutbildning i el, och
har varit bosatt i Sölvesborg hela livet. Just
nu bor han i Falkvik med sina föräldrar,
men han letar eget boende.

LENNART RINGAGÅRD är också
nyanställd på Sölvesborg Energi sedan ett
par månader tillbaka. Hans nya tjänst är
som driftledare för avloppsanläggningarna
runt om i kommunen.
Lennart har en gedigen bakgrund och stor
erfarenhet av just denna typ av tjänst och
motsvarande arbetsuppgifter, fast inom
Växjö kommun.
Eftersom hans sambo kommer från trakten är han dock sedan länge hemmastadd
på Listerlandet.

Fritiden ägnar han åt familj, matlagning,
På fritiden gillar Filip att ta det lugnt och
huset i Nogersund och föräldrahemmet i
umgås med flickvän och familj och att titta Småland.
på ishockey. Att åka iväg o fiska med sin
pappa och farfar har varit ett stort intresse
sen han var liten. Tycker även om att åka
iväg och titta på ishockey.

Sölvesborg Energi stödjer det lokala föreningslivet

Logga in på
Mina sidor
Du som är kund hos Sölvesborg Energi logga in på internettjänsten ”Mina
Sidor” och få värdefull information
om din el- och fjärrvärmeförbrukning
samt om fakturor och avtal som du
har med oss.

E-faktura
Om du betalar via internetbank kan
du välja alternativet e-faktura. Du
får en avisering direkt via bankens
hemsida och kan välja att betala med
en knapptryckning. Har du frågor om
e-faktura är det bara att kontakta din
bank så får du hjälp.

Autogiro - ett
bekvämt alternativ
Autogiro innebär att fakturabeloppet
dras automatiskt från ditt bankkonto.
Ring kundtjänst på 0456-81 68 80
så hjälper vi till så att du också får
autogiro.

Renhållning VMAB

Vi gratulerar FC Sol (SGIF + Lörby IF) F12 till seriesegern.

Ansvaret för renhållning i Sölvesborgs
kommun ligger hos Västblekinge Miljö
AB. Det är alltså dem du ska vända
dig till om du har frågor om renhållning.
telefon: 0454-593 59
e-post: kundtjanst@vmab.se

Tävla och vinn
presentkort på 500 kr i
Handelsföreningens butiker!
1. Varför bygger vi ut VA-nätet
runt om i kommunen?
1. Vattenledningarn behöver läggas
djupare ner i marken för att minska
risken att de fryser igen vintertid.
X. Miljö- och hälsoskäl
2. Vi konsumerar mer vatten idag,
vilket gör att de befintliga ledningarna
inte räcker till.

Har du tänkt på
att teckna elavtal?
Har du tänkt på att teckna elavtal?
Vi hjälper gärna till och svarar på vilket
sorts elavtal som passar just dig bäst.
Hos Sölvesborg Energi kan du välja mellan:
* Fast pris, som kan du teckna mellan 1 år
och upp till 5 år.
* Rörligt pris, som ändras varje månad.
Vilket elavtal ska jag då välja?
Har man rörligt elpris är månadens faktura
högre eller lägre beroende på tillgång och
efterfrågan. Om det är kallare än normalt
under december – mars kan man räkna
med att fakturorna är högre eftersom både
timpriset och elanvändningen är högre.
Det är viktigt att man har satt av pengar så
att man klarar av en större faktura.

Har man valt fast elpris har man samma
pris under avtalsperioden. Det är ett tryggare alternativ eftersom man undviker
eventuella högre timpriser beroende på
kall väderlek eller strul med kärnkraftverk
som står stilla. Vid kall väderlek blir ju
givetvis fakturorna högre men inte fullt så
höga som kan inträffa när man har rörligt
elpris. Har man fast elpris, kan man med
andra ord sova lugnt utan oro för extremt
kallt väder och därmed höga fakturor.
I vilket fall är det viktigt att välja fast eller
rörligt avtal. Om man inte väljer är elhandlarna skyldiga att leverera el och det
sker till anvisningspris. Anvisningspris kan
vara högre eller lägre i förhållande till det
fasta pris man har.

2. Hur många har hitills anslutit sig
till vårt fjärrvärmenät?
1. 176 st
X. 263 st
2. 304 st
3. Hur länge kan man teckna elavtal
till fast pris?
1. Upp till 3 år
X. Upp till 5 år
2. Upp till 7 år
Maila svaren, ditt namn, adress och
telefonummer till:
info@solvesborgenergi.se
senast den 10 december. Om det är
flera som har alla rätt så drar vi en
vinnare. Vi kontaktar vinnaren så fort
som möjligt och presenterar sedan på
vår hemsida.
Vill du hellre ringa in svaren till oss,
går det också bra på: 0456-81 68 80.

Elkostnad för ett bastubad

Lys upp trädgården för 117 kr om året

Har du bastu hemma? Då kan det vara intressant att veta att 2 timmar
i bastun kostar dig 18 kr för elanvändningen... ungefär samma kostnad
som för en kvällstidning alltså. (Beräknat på ett totalt elpris på 1,50 kr/
kWh samt att bastuaggregatet har effekten 6 kW.)

Att lysa upp trädgården är effektfullt och skapar rymd när mörkret har
lagt sig. Elkostnaden blir 117 kr per år om du låter 10 stycken 4W LEDlampor lysa 8 timmar per dygn. (Beräknat på ett totalt elpris på 1,50 kr/
kWh.)

294 80 SÖLVESBORG • 0456-81 68 80 alt. 81 68 81
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