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Kullabygdens lokala energibolag
Fyra nya medarbetare
Varje månad är det många som byter elavtal
och tecknar ett nytt med oss. Dessutom ser
vi ett snabbt ökande intresse för att skaffa
fiber. För att kunna bli hjälpsammare även när
vi har ﬂer kunder att ta hand om har vi utökat
organisationen med fyra nya kollegor.
När du kontaktar kundservice kan du få hjälp av
Sofie. Hon är en klippa på elhandelsfrågor och
guidar dig gärna när du ska välja elavtal. Om du har
frågor kring fiber så tar vår nya tekniska innesäljare
Jenny väl hand om dig. Hon svarar på dina frågor om
fiberanslutning och träffar dig personligen på våra
informationsmöten.
Rickard vår nya systemansvarige/controller ska
säkerställa att vi erbjuder samhällsnytta baserad
på affärsmässighet. Vi är ju faktiskt det enda
energibolaget som du kan handla av så att pengarna
stannar i Höganäs kommun. Rickard arbetar även
med att samordna våra olika system och hitta nya
lösningar som ger dig ännu bättre service.
Styrkan ute på fältet förstärks med Magnus. Han
hjälper mätavdelningen att sätta upp nya elmätare
och ser till att din din elmätare fungerar som den
ska. Dessutom är han med i jourstyrkan som rycker
ut vid strömavbrott.

Sponsring av Kullabygdens
föreningsliv
Vi på Höganäs Energi är extra stolta över att
kunna bidra till lokala projekt i kommunen. När
du handlar av oss är du med och stöttar ett
lokalt föreningsliv samt en levande kommun.
Vi är troligtvis det enda energibolaget som
sponsrar lokala föreningar i Höganäs kommun.
Främst inom idrott, men även inom kultur och
andra engagemang. För vissa föreningar betyder
sponsringen att de kan göra det där lilla extra i sin
verksamhet medan andra inte överlever utan den.
Föreningslivet är viktigt. Det bidrar till att skapa
identitet, gemenskap och förbättrad hälsa för
medlemmarna. I år har vi ökat våra sponsorbidrag
från 150 000 till 250 000 kr. Det är ett sätt för
oss att stötta kommunen på dess resa från kol till
diamant.

Informationsvideor för fiber
Vi har tagit fram tre filmer som visar hur
installationen går till, tips för placering av
fibermodemet samt hur du kopplar in din
utrustning i hemmet.
I en fjärde video berättar Peter Kovacs och redan
anslutna husägare om möjligheterna med fiber.
Se filmerna på
www.hoganasenergi.se/fibernat

Ny hemsida under året
I början av mars påbörjade vi arbetet med en
ny hemsida. Den nya hemsidan kommer vara
anpassad för mobila enheter och blir lättare att
navigera när du letar efter information.
Med tydligare information, videoguider, snyggare
utseende och många andra förbättringar hoppas vi
att du kommer gilla den.
I samband med den nya hemsidan kommer vi även
att uppdatera vår grafiska profil. Det nya utseendet
kommer att bli tydligare och mer lokalt förankrat.
Lanseringen är planerad till efter sommaren.

Information om avbrottsersättning och skadestånd
Status för årets fiberområden
Alla aktuella fiberområden kan följa processen
på www.hoganasenergi.se/fibernat. Vi
uppdaterar informationen löpande där.
Du kan påverka när du får fiber!
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.

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.
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.

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.

Bättre information vid avbrott
Nu förbättrar vi informationen vid
driftstörningar. Du som har ett mobilnummer
registrerat på en adress i vårt nätområde
blir meddelade via sms vid strömavbrott och
aviserade reparationer.
Avbrottsavisering via sms
Tjänsten är ett komplement till informationen som
publiceras på hemsidan och Facebook. Vi kommer
att informera om avbrott gällande elnät, fjärrvärme
och fiber. För att göra det så smidigt som möjligt
för invånarna i Höganäs kommun kommer även
kommunens VA avdelning att använda samma
tjänst för att informera om avbrott gällande vatten
och avlopp.

Driftinformation för alla fyra områden finns
tillgänglig på kommunens hemsida samt
Höganäshems hemsida. Driftinformation gällande
elnät, fjärrvärme och fiber publiceras också på vår
hemsida och Facebooksida.
Tjänsten lanserades under vecka 13. Ägare till hus
och fastigheter i Höganäs kommun kan anmäla
och avanmäla mobilnummer för sin adress på vår
hemsida.
Se aktuella driftstörningar på:
www.hoganasenergi.se/felanmalan/driftinfo

Anmäl dig för SMS-avisering vid strömavbrott
Vid driftstörningar och planerade underhåll skickar vi ut information via sms. Du kan själv
anmäla ett eller flera mobilnummer för en adress, se vilka nummer som finns registrade på
adressen och ta bort nummer som inte ska få sms. Du kan även lägga till ditt mobilnummer
för adressen till dina äldre anhöriga, ditt sommarhus eller din företagsfastighet.

www.hoganasenergi.se/felanmalan/sms-avisering

Avsändare och returadress
Höganäs Energi AB, 263 82 Höganäs

Träffa oss i sommar
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I sommar kan du träffa oss på kommunens
nationaldagsfirande den 6 juni.

Driftinformation
www.hoganasenergi.se/felanmalan/driftinfo
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Gå på biopremiär med oss!

Se information om strömavbrott och planerade
underhåll. Du kan själv lägga till och ta bort
mobilnummer som ska få info via sms för en adress.

Du som har tecknat elavtal med Höganäs Energi
Handel AB är välkommen på bio med oss den 13
april och se premiären av Djungelboken.

Kontakta oss

18.30 öppnar vi dörrarna för att mingla med oss.
Vi bjuder på popcorn, dryck och lite överraskningar
innan filmen börjar samt berättar mer om vad som
händer hos Höganäs Energi under året.
Datum & tid: Onsdagen den 13 april
Tid: Mingel från 18.30. Filmen börjar 19.00.
Plats: Sagabiografen i Höganäs
Så får du din biljett
Biljetterna delas ut personligen hos Höganäs Energi
på Verkstadsgatan 13c från 12.00 den 7 april och
framåt. Max 2 platser per hushåll. Först till kvarn!
Erbjudandet gäller endast dig som har ett elavtal
med Höganäs Energi Handel AB.

Måndag - fredag 08:00 - 16:00 (Lunchstängt 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

Felanmälan
Under kontorstid ringer du 042 - 33 74 00 eller mejlar
kundservice.el@hoganas.se.
Övrig tid ring 042 - 34 36 00.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

