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Lansering av Mina sidor
På mina sidor kan du se din förbrukning för 
elnät, elhandel och fjärrvärme, uppdatera dina 
uppgifter och se dina fakturor. 

Vi har mjukstartat och släppt Mina sidor i ett tidigt 
skede för att du ska kunna komma igång med det. 
Fler funktioner kommer därför dyka upp under 2016 
allt eftersom de är färdiga. 

Så loggar du in
Surfa till minasidor.hoganasenergi.se för att logga 
in. Du behöver ett fakturanummer för att koppla 
ditt konto till ditt kundnummer. Ha därför en 
faktura nära till hands första gången du loggar in. 

Vi har beslutat att ta bort tidstariffen för alla 
elnätskunder. De fl esta har redan själva gått över 
till enkeltariff eftersom elnätskostnaden blir 
lägre för dem. 

Bytet har skett löpande från oktober och kommer 
fortsätta under nästa år. Alla berörda meddelas med 
brev. 

Lägre pris med enkeltariff

Varje år sponsrar vi ett fl ertal lokala föreningar 
och klubbar i kommunen.

Främst inom idrott men även inom kultur och 
andra engagemang. För vissa föreningar betyder 
sponsringen att de kan göra det lilla extra i sin 
verksamhet medan andra inte överlever utan den.

Vilket annat elbolag sponsrar 
lokalt på Kullabygden?

”Tack vare sponsringen kan vi satsa på basketettan 
och skaffa nya kläder till spelarna. Alla lokala 
företag borde sponsra lokalt istället för utanför 
kommungränserna.”

Tord Hammarlund, Höganäs Basket



Kontakta oss

Felanmälan

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

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

Övrig tid ring 042 - 34 36 00.

Rekordmånga får fiber 2016
Under 2016 kommer ytterligare nio områden att 
anslutas till fibernätet. Det är en ökning från de 
fem områden som ansluts i år. 

Varje år prioriteras de områden med störst intresse. 
Du kan alltså öka dina chanser att få ansluta dig 
under 2017 genom att göra en intresseanmälan på 
www.hoganasenergi.se och prata med dina grannar 
så att de gör detsamma.  

2016 års fiberområden
• Strandbaden södra
• Strandbaden norra
• Östra Lerberget söder om kyrkan
• Viken - Bärgatorna
• Viken Bovetevägen
• Lerhamn
• Området söder om folkparken
• Jonstorp södra
• Mölle - Gulleröd

Du kan påverka intresset i ditt område
I vissa områden har privatpersoner tagit rollen som 
ambassadörer. De pratar med sina grannar och 
informerar om fördelarna med att vara ansluten till 
fibernätet. Där det finns fiberambassadörer ser vi 
att intresset ökar snabbt eftersom de boende får en 
tydligare bild av fördelarna med att vara anslutna 
till fibernätet. Tack vare sina ambassadörer har en 
del områden ökat sitt intresse snabbt,

Vill du bli fiberambassadör? 
Kontakta Höganäs Energi på 042 – 33 74 00. 

B SVERIGE PORTO BETALT

Avsändare och returadress: Höganäs Energi AB, 263 82 Höganäs

1996 - Höganäs Energi blir delägare
Elmarknaden avreglerades och Helsingborgs Energi  
bildar elhandelsbolaget Öresundskraft tillsammans 
med Höganäs Energi. 

2000 - Helsingborg tar över elhandeln
Höganäs Energi säljer sin ägarandel till 
Helsingsborgs Energi som byter namn på hela sin 
koncern till Öresundskraft. 

2010 - Samfaktureringen upphör
Öresundskraft tar över faktureringen för sina egna 
elavtal inom Höganäs Energis elnätsområde. 

2014 - Höganäs Energi startar egen elhandel
Höganäs Energi Handel AB bildas och invånarna 
i Kullabygden kan återigen få alla elkostnader på 
samma faktura. 

Det lokala elhandelsbolaget
genom tiderna

Har du inte tecknat elavtal? 
Då betalar du ett anvisningspris som är högre än 
exempelvis ett rörligt pris. Kontakta oss på 042 - 33 74 00  
så berättar vi mer. 


