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JULKLAPP TILL DIG SOM VILL HA FIBER
HÖGANÄS HAR LÄGST PRISER I SKÅNE
VI INVESTERAR I KULLABYGDEN

NY VISUELL IDENTITET

FEM FÖRDELAR MED KOMMUNENS FIBERNÄT

ETT ÅR FYLLT AV ENERGI

Vi summerar året som gått och informerar om vad som är på gång hos ditt lokala energibolag.

Året inleddes med att vi hälsade två av årets fem nya
kollegor välkomna. Vi har bland annat förstärkt kundservice för att kunna ge dig ännu bättre service. Under våren
introducerades sms-tjänsten som trots barnsjukdomar och
tekniska problem har gett oss nya möjligheter att nå ut
med information snabbare vid driftstörningar och avbrott.
Inom fjärrvärme har vi genomfört tio projekt där vi skapar miljövänlig uppvärmning till nya bostäder i centrala
Höganäs. Under hösten beställde vi vår andra elbil; en VW
e-golf som ersätter ett av de fordon som går på fossila bränslen. Dessutom arbetar vi med att montera två
laddstolpar för elbilar på vår besöksparkering.

Att montera solpaneler ökar i popularitet i kommunen
och ett av höstens mest spännande projekt har varit att ta
fram rutiner och information för mikroproduktion.
Intresset för fiber är större än någonsin och under året har
vi erbjudit över 1600 hushåll en anslutning till fibernätet
samtidigt som vi nu ökar takten rejält för utbyggnaden.
Det mest lysande projektet har varit att byta armatur i
över tusen gatulampor till 23w LED vilket sparar
kommunen 80% av elanvändningen för dessa.
Slutligen vill vi tacka dig för det här året och önska dig en
god jul och ett gott nytt år!

EN TIDIG JULKLAPP TILL
DIG SOM VILL HA FIBER

Vi planerar att bygga fiber till de återstående
platserna under de kommande två åren. Du
som ännu inte fått möjlighet att ansluta dig
till kommunens fibernät kommer att få ett
erbjudande om anslutning inom kort.
Hittills har vi byggt ut fibernätet till 70 % av invånarna i
kommunen. Eftersom efterfrågan nu ökar möter vi den
med att trappa upp utbyggnadstakten ordentligt. Vårt
uppdrag är precis som tidigare att erbjuda fiber till alla i
kommunen, inklusive dig som bor på landsbygden. Uppdraget från kommunen har varit att 95% ska vara anslutna
2020. Med den nuvarande takten kommer 100% att vara
anslutna innan dess.

NY VISUELL IDENTITET

Nya affärsområden och förändringar i branschen
ökar kraven på vår kommunikation. Därför är det
naturligt att även vår visuella identitet utvecklas.
Under året har vi tagit fram en ny grafisk identitet
innefattande en omarbetad logotyp, ny färgpalett,
bildspråk, symboler och nya sätt att använda vårt typsnitt
Bliss. Vi hoppas att ni gillar förändringen och känner en
ökad tydlighet i vår framtida kommunikation.

Justering av logotypen

FEM FÖRDELAR MED
KOMMUNENS FIBERNÄT
• Helt öppet fibernät med ett stort utbud av
tjänsteleverantörer ger dig lägre priser och fler
erbjudanden.
• Allt ingår - ingrävning, full återställning och
fibermodem.
• Vi ansluter dig oavsett anslutningsgrad i ditt
område.
• Pengarna stannar i kommunen.

SPONSRING

Varje år sponsrar vi en mängd lokala föreningar
och arrangemang i Kullabygden.
Främst inom idrott och kultur. Det är ett sätt för oss att
ge tillbaka till dig som kommuninvånare. Föreningslivet
är viktigt i vår kommun. Det bidrar till att skapa identitet,
gemenskap och förbättrad hälsa för medlemmarna.
Som kund till oss är du alltså med och stöttar ett lokalt
föreningsliv samt en levande kommun.

Logotypen har fått nya färger samt förenklats genom att
ta bort symbolen i texten. Vi använder nu logotypen även i
vitt på röda bakgrunder.
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Mobilanpassad hemsida
Hemsidan har byggts om från grunden både grafiskt och
funktionellt. Hela sajten är mobilanpassad så att du kan
läsa driftinformation eller teckna elavtal direkt från din
mobiltelefon eller surfplatta. Dessutom kan du söka efter
information och bläddra bland vanliga frågor och svar.

Uppdatering av graﬁskt material
Förändringen sker löpande och målet är att vara helt klara
i början av 2017.

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.

ÅRETS DRIFTSTÖRNINGAR

Under hösten har vi drabbats av fler strömavbrott
än vanligt vilket är tråkigt även om det
historiskt sett är naturligt att vissa år blir mer
otursdrabbade än andra.
Avbrotten har inte haft något samband utan beror på olika
orsaker som att: En kabel borrats av vid ett markarbete,
en gren som fallit på en luftledning, ett överslag i en
brytare, ett kabelfel och en fågel som fastnat i en
transformator. Oturligt nog har vissa kunder påverkats av
flera strömavbrott vilket är beklagligt för de drabbade. Vi
investerar stora summor i elnätet varje år för att förebygga
fel. Samtidigt måste vi alla vara medvetna om att det kan
uppstå oförutsedda händelser i ett elnät med 1342 km
ledningar, 3200 kabelskåp och 380 st nätstationer.

REKORDMÅNGA VÄLJER ATT
TECKNA LOKALT ELAVTAL

Sedan början av sommaren har antalet tecknade
elavtal hos Höganäs Energi Handel AB ökat med
över 50 %.
Nära en fjärdedel av Kullabygdens invånare har valt ett
elavtal från det kommunala elhandelsbolaget. Intresset
för att handla el lokalt fortsätter att öka bland invånarna i
Höganäs kommun. Många berättar att de är glada över att
få sin elnätsavgift och elförbrukning på samma faktura och
att de känner sig trygga med att ha ett lågt pris på el.

HÖGANÄS HAR
LÄGST PRISER I SKÅNE

Den årliga Nils Holgersson undersökningen visar att
Höganäs kommun har Skånes lägsta priser för avfall,
vatten och avlopp, el och fjärrvärme när dessa
kostnader jämförs mellan landets 290 kommuner.

KONTAKTA OSS VID FLYTT

Så att vi kan starta eller avsluta din elanslutning.
Meddelar du inte oss kan du behöva betala elen för den
som flyttar in efter dig. Du kanske inte heller har elen
inkopplad i ditt nya boende på inflyttningsdagen. Därför är
det viktigt att du anmäler din flytt till oss i god tid.

VI INVESTERAR I KULLABYGDEN

Vår uppgift är att säkerställa Kullabygden som en
attraktiv plats att arbeta och bo i.
Elnätet spelar en viktig roll för dig som kommuninvånare
och det är vår uppgift att se till att elleveransen
säkerställs. I år har vi investerat 16 miljoner i elnätet
genom att bland annat gräva ner ca 7 km luftledningar.
Totalt på alla affärsområden har vi investerat för 52 Mkr av
den totala omsättningen på 150 Mkr. En del av årets vinst
delas ut till vår ägare Höganäs Kommun men det mesta
kommer att investeras i verksamheten. Under 2017 har vi
budgeterat totalt 70 Mkr för nya investeringar.

NYTT EKONOMISYSTEM

Efter årsskiftet byter vi ekonomisystem. Det nya
systemet förenklar vårt arbete och gör att vi kan
arbeta mer effektivt med vår redovisning.
Får du fakturan varannan månad?
Då kommer du att få en extra faktura i januari efter att
bytet skett. Bytet sker den första januari och därför skickar
vi en extra faktura i januari för din elförbrukning t.o.m.
31 dec. Fakturan i februari kommer endast att avse förbrukningen i januari. Därefter kommer du att faktureras
varannan månad som vanligt.

B SVERIGE PORTO BETALT
Avsändare och returadress
Höganäs Energi AB, 263 82 Höganäs

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

GOD JUL

RUTINER VID STRÖMAVBROTT

&

När ett strömavbrott uppstår lägger vi först ut en
allmän information på hemsidan och Facebook om
att det är strömavbrott.

GOTT NYTT ÅR
önskar

Med dagens snabba informationskanaler förstår vi att många
förväntar sig information efter bara någon minut. Vi behöver
dock först få klarhet i var det är strömavbrott samt hur många
som är drabbade. Därför tar det en viss tid innan
informationen kommer ut. I de fall informationssystem och
tekniken inte har fungerat som det ska har vi prioriterat att
åtgärda felet så snabbt som möjligt före att få ut information.
Därför har det i vissa fall inte kommit ut information förrän
felet är åtgärdat. När vi har lokaliserat felet lägger vi ut
ytterligare information och en tid för när det beräknas vara
åtgärdat. Om reparationen blir fördröjd informerar vi även om
detta och vanligtvis informerar vi också när felet är åtgärdat
och strömmen är tillbaka.

DRIFTINFORMATION

Besök länken nedan för information om strömavbrott och
planerade underhåll. Sidan kan läsas från din mobiltelefon
eller surfplatta. Där kan du också välja de mobilnummer
som ska få info via sms för en viss adress.
www.hoganasenergi.se/sv/kundservice/driftinformation

AVSÄNDARE

Höganäs Energi AB
Verkstadsgatan 13 C
26382 Höganäs

Öppettider under jul och nyår
Fredag 23 december: 08:00 - 12:00
Måndag 26 december: Stängt
Torsdag 5 januari: 08:00 - 12:00
Fredag 6 januari: Stängt

FELANMÄLAN

Vardagar 08:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00
042 - 33 74 00 eller kundservice.el@hoganas.se
Övrig tid
042 - 34 36 00

KONTAKT

Tel 042 - 33 74 00
Fax 042 - 33 09 28
hoganas.energi@hoganas.se
www.hoganasenergi.se

ÖPPETTIDER

Vardagar måndag - fredag
08:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00

