ENERGIBLADET
Information från Höganäs Energi - Ditt lokala energibolag

Energibladet - Information från
ditt lokala energibolag
I din hand håller du första numret av Energibladet. Här får du praktisk information om dina
tjänster och kan läsa mer om vad som är på gång
hos oss.

Över 1200 hushåll ansluts till
ﬁbernätet i år
Årets ﬁberinstallationer påbörjades i april och
pågår under resten av året. Intresset för ﬁber
ökar varje år och ﬂer ser fördelarna med att ansluta sig till ﬁbernätet.
Fibernätet är viktigt för vår kommun och omvärlden
förutsätter att vi är uppkopplade. Höganäs kommun
har antagit en bredbandsstrategi som säger att
95% av alla invånare och företag ska ha tillgång till
ﬁbernätet 2020. Vi har som uppgift att utföra detta
uppdrag.
För att hålla en hög utbyggnadstakt så prioriteras
områden med högt intresse. Du kan alltså själv
påverka när du ska få ﬁber genom att göra en
intresseanmälan på www.hoganasenergi.se/ﬁbernat.

Se din fjärrvärme- och elanvändning
Besök elforbrukning.hoganas.se och logga in
med ditt kundnummer och mätarnummer.
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Tack alla som
tecknat elavtal
Vi ﬁrar 1 år med elhandel och vill
tacka för allt beröm och intresse ni
visat under vårt första år.
Över 1400 kunder i Höganäs kommun
har tecknat elavtal med oss. De får allt
på samma faktura, lokal service och lågt
pris. Dessutom handlar de 100% grön el
från förnyelsebara källor.

Information om avbrottsersättning och skadestånd
Under det senaste året har vi haft få avbrott i
elnätet. Den samlade leveranssäkerheten är över
99,99% vilket är högre än genomsnittet i landet.
Samtidigt vill vi informera att du som elanvändare
kan ha rätt till avbrottsersättning om elavbrottet
varat under en sammanhängande period om
minst tolv timmar. För närvarande är lägsta
ersättningsnivån 900 kr.
För ytterligare information, besök
www.hoganasenergi.se/felanmalan/
avbrottsersattning eller ring oss på
042 33 74 00.

Höganäs Energi - ditt eget
energibolag
Du och alla andra kommuninvånare är till
sammans delägare i Höganäs Energi eftersom
vi helt och hållet ägs av kommunen.

Tre energitips inför hösten
Justera din inomhustemperatur
Uppvärmningskostnaden ökar med ca 5% för varje
ökad grad. Sänk temperaturen till 18 grader på
natten och låt temperaturen vara lägre i rum du
använder sällan.
Vädra effektivt
Öppna fönstret helt i någon minut istället för att ha
det på glänt under längre tid.

Kontakta oss
Måndag - fredag 08:00 - 16:00 (Lunch 12-13)
Telefon: 042 - 33 74 00
Fax: 042 - 33 09 28
Hemsida: www.hoganasenergi.se
E-post: kundservice.el@hoganas.se
Besöksadress: Verkstadsgatan 13c, Höganäs

Stäng av golvvärmen och handukstorken
De flesta klarar sig utan dem en bit in på hösten.

Felanmälan

Kom ihåg att stänga av infravärmen
Eller installera en timer. Den drar lika mycket ström
per timme som en frysbox gör av med på ett dygn.

Övrig tid ring 042 - 34 36 00.

Under kontorstid ringer du 042 - 33 74 00 eller mejlar
kundservice.el@hoganas.se.

