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LADDSTOLPE FÖR BESÖKARE
FIBER PÅ LANDSBYGDEN

FIBER TILL ALLA I KOMMUNEN
ÄNNU MER EL I TANKARNA

TVÅ SÄTT ATT SE DIN ELFÖRBRUKNING

VI GER ENERGI TILL KULLABYGDEN
Genom att säkerställa vår kommun som en attraktiv plats att arbeta och bo på.
Som energibolag ställs vi ständigt inför nya utmaningar.
Utmaningar som är positiva eftersom de ger oss
möjligheten att förbättra vår verksamhet ytterligare. Till
exempel har konkurrensen i fiberutbyggnaden lett till att
efterfrågan för fiber ökat i kommunen. Vi har besvarat
den med att öka investeringarna samt påskynda takten
och beräknas vara helt klara redan 2018 istället för 2025
enligt den tidigare planen. En annan utmaning är att
erbjuda konkurrenskraftiga priser på våra tjänster. Vi glädjs
verkligen åt att vi har Skånes lägsta pris på fjärrvärme för
tredje året i rad. Över en fjärdedel av kommuninvånarna
har nu tecknat elavtal med det kommunala
elhandelsbolaget. Vi har dagligen samtal med kunder

som är glada över att handla sin el lokalt till ett lågt pris
samtidigt som de vet att pengarna stannar i kommunen.
Dessutom får de kostnaden för elanvändningen på samma
faktura som elnätsavgiften. Det är viktigt för oss att
ständigt utvecklas och blicka mot nya möjligheter. Precis
som i andra branscher är stillasittande ett tillbakagående.
Den här våren har varit extra händelserik och därför har vi
utökat Energibladet med fler sidor för att kunna berätta
om de senaste nyheterna i vår verksamhet.
Trevlig läsning önskar vi på Höganäs Energi!

FIBER TILL ALLA I KOMMUNEN

Vi planerar att ansluta de återstående områdena
till fibernätet under 2017-2018.
Utbyggnaden sker löpande i Höganäs kommun på
landsbygd och i samhällen utifrån inskickade avtal och
tillgänglighet. Återstående områden ansluts oavsett
anslutningsgrad. Du kommer alltså 100% garanterat att
bli ansluten till Höganäs öppna fibernät om du skickar
in ditt fiberavtal till oss. De första landsbygdsområdena
påbörjas redan nu under våren och sommaren. Du som
inte skickat in ditt avtal, gör det så snart som möjligt. Det
ökar dina möjligheter att få fiber snabbare. Du som redan
skickat in ett avtal får en bekräftelse via mejl inom
ca 3 veckor.

NYHETSBREV FÖR FIBER

Nyligen lanserade vi ett nyhetsbrev med
information om fiberutbyggnaden.
Det skickades till de som skickat in sitt avtal för 20162018. Du som ännu inte beställt fiber eller du som redan
har anslutit dig till fibernätet kan anmäla dig till det på vår
hemsida.

KOM-IGÅNG-GUIDEN

I Kom-igång-guiden som delas ut i samband med
installationen av fibermodemet förklarar vi hur
du kopplar in din utrustning och beställer tjänster.
Den innehåller även tips på hur du förbättrar ditt
nätverk. Exempelvis:
• Så förbättrar du räckvidden för ditt nätverk
• Skapa ett trådburet nätverk med homeplugs
• Fyra steg till ökad hastighet
Läs kom-igång-guiden som pdf på www.hoganasenergi.se
eller via länken http://bit.ly/2lvZ1H4

PASSA PÅ ATT
BESTÄLLA NU!

SKYLTAR PÅ LANDSBYGDEN

På landsbygden har vi börjat att sätta ut skyltar
vid tomtgränsen för att visa vilka hus som
beställt en fiberanslutning från oss.
De 700 skyltar som beställdes inledningsvis gick åt direkt
då antalet inskickade avtal i februari varit mycket stort. Vi
har beställt fler och sätter ut dessa löpande. Vill du ha din
skylt tidigare är du välkommen att hämta en hos oss.

Beställ nu och anslut
dig till kampanjpriset
19 900 kr inklusive grävning. Den 1 juli
2017 höjer vi priset för efteranslutning
till 31 900 kr. Vid efteranslutning
ansvarar du själv för grävning fram till
närmsta anslutningspunkt alternativt
köper grävhjälp till en kostnad från
ca 400 kr per meter. Sträckan till närmsta
anslutningspunkt kan variera från några
meter till flera hundra meter.

SAMHÄLLSNYTTAN KAN ÖKA
MED KOMMUNALT FIBERNÄT
Det finns många fördelar med kommunalägda
fibernät och de kan medföra många vinster för
invånare, företag och för samhället i stort enligt
en undersökning gjord på uppdrag av Sveriges
kommuner och landsting.
Genom vår roll som nätägare bidrar vi till att
samhällsnyttan ökar ytterligare.
• Vårt operatörsneutrala och öppna nät med fri
konkurrens ger dig bra priser och erbjudanden för
bredband, tv och telefoni
• Allt ingår - ingrävning, full återställning och fibermodem
• Du ansluts oavsett anslutningsgrad på din gata
• Ingen nätavgift
• Pengarna stannar i kommunen och kan bl.a. användas
till den fortsatta fiberutbyggnaden

DÄRFÖR KOSTAR EN
EFTERANSLUTNING MER
Du som bor i ett redan anslutet område har vid
flera tillfällen fått erbjudanden om anslutning till
kampanjpris.
Vi har tidigare år även gjort en uppsamlingskampanj
för efteranslutningar och erbjudit dessa hus ett lägre
pris. Efteranslutningarna har ett högre pris eftersom
anslutning av enstaka hus medför en högre kostnad.
I kampanjområden ansluts många hus och hela gator
samtidigt vilket gör att kostnaden för anslutningarna
sjunker.
FIBERANSLUTNINGEN BETALAR SIG PÅ FEM ÅR
Vår rekommendation är att ansluta sig till fibernätet så
tidigt som möjligt eftersom de flesta sänker sina kostnader
för internet, tv och telefoni vid byte till tjänster via fiber.
Många hushåll kan spara runt 400 kr i månaden vilket
är 4800 kr per år. Efter ca 5 år har du då sparat in hela
anslutningskostnaden.

INFORMATIONSFILMER
I vår kanal på Youtube finns videor om hur
installationen går till, inkoppling av tv, router,
dator och telefon och hur du väljer placering av ditt
fibermodem.

MAJORITETEN VÄLJER FIBER

Redan nu har vi områden med över 80%
anslutningsgrad och det generella intresset
fortsätter att öka i snabb takt.
Fler inser nyttan med fiberanslutningen och
fördelarna med att ansluta sig tidigt. Förutom att
anslutningskostnaden blir lägre om du ansluter dig under
kampanjperioden, så har du även möjlighet att spara
pengar varje månad genom att byta till billigare tjänster
för bredband, tv och telefoni. Många kunder får mycket
snabbare bredband till ett lägre pris. Idag är frågan”när”
ett hus kommer att anslutas till fibernätet, inte ”om” det
ska anslutas. Ju tidigare huset ansluts, desto snabbare
sparar ägaren in anslutningskostnaden.

SÅ BESTÄLLER DU EN ANSLUTNING TILL FIBERNÄTET
Skicka in ditt avtal. Saknar du avtal? Ring, mejla eller besök oss så ser vi till att du får ett nytt.

NYA ANSLUTNINGAR TILL
FJÄRRVÄRMENÄTET
I vårt fjärrvärmenät används återvunnen
energi från Höganäs AB till att skapa effektiv
uppvärmning som är snäll mot miljön.
Vi levererar idag fjärrvärme till totalt 232 fastigheter i
vårt drygt 20 km långa fjärrvärmenät. Sedan fjärrvärmen
introducerades 2005 har miljön i Höganäs förbättrats
avsevärt genom att koldioxidutsläppen minskat med
ca 12 000 ton per år. För tredje året i rad har vi lägst pris
på fjärrvärme i Skåne, enligt Nils Holgersson rapporten
som jämför priserna för landets 290 kommuner. I år
bygger vi ut fjärrvärmenätet med nya anslutningar till
ett flertal flerfamiljshus i Folkparken och Sågcrona, 34
lägenheter på Bagerigatan, förskolan på Pumpgatan samt
Friskis & Svettis nya lokaler.

LADDSTOLPE FÖR BESÖKARE
Vi har installerat en laddstolpe på vår
besöksparkering.

Laddningen sker utan kostnad och är tillgänglig under våra
ordinarie öppettider vardagar 08:00 - 16:00. Det finns två
uttag med 3-fas 11kW.

ÄNNU MER EL I TANKARNA

Vi bytte nyligen ett av våra äldre fordon mot en
VW e-golf som därmed blev vår andra elbil.
Våra två e-golfar används huvudsakligen vid projekt i
elnätet och beräknas rulla drygt 1200 mil om året. De har
en elmotor på 115 hk (85kW) och ett max vridmoment på
270 Nm. Elförbrukningen är 1,27 kWh/mil och räckvidden
är 19 mil på en laddning.

MIKROPRODUKTION

Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och
producerar sin egen el från sol, vind eller vatten.
För det överskott som en mikroproduktionsanläggning
levererar ut på elnätet betalar Höganäs Energi en
nätersättning. Se gällande prislista för aktuell ersättning.
Läs mer i pdf-foldern ”Kom igång med mikroproduktionproducera din egen el” som du hittar genom att besöka
vår hemsida och sidan för mikroproduktion.

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 och hjälper dig att
teckna ett elavtal.

TVÅ SÄTT ATT SE DIN
ELFÖRBRUKNING
Idag kan du se din elförbrukning via två olika
e-tjänster. Nedan berättar vi mer hur de skiljer sig
åt och hur du loggar in i dem.
MINA SIDOR
minasidor.hoganasenergi.se
På mina sidor kan du se förenklad förbrukningshistorik
samt öppna dina fakturor som pdf. Mina sidor
tillhandahålls via leverantören av vårt kundsystem där vi
samlar information om din anläggning och dina tjänster.
Det är även från detta system vi sköter faktureringen.

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 hos oss är du alltså med och stöttar ett lokalt
föreningsliv samt en levande kommun.

AVBROTTSERSÄTTNING
OCH SKADESTÅND
Under det senaste året har vi haft en del avbrott i
elnätet. Den samlade leveranssäkerheten är dock
över 99,97% 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. Kontakta oss för ytterligare
information.

INVESTERINGAR I ELNÄTET

Under året kommer det att ske ett antal re- och
nyinvesteringar i elnätet.
Bland annat kommer vi att gräva ner 11 km luftledning och
ansluta två nya vindkraftverk. Investeringarna baseras på
den investeringsplan för elnätet som gjordes 2014. Planen
visar på ett investeringsbehov om ca 500 miljoner kronor
de närmsta 20 åren för att förbättra och modernisera vårt
lokala elnät.

Logga in på mina sidor genom att skapa ett konto med din
e-postadress eller skapa en inloggning med hjälp av ett
konto hos Windows Live (Hotmail), Facebook eller Google.
När kontot är skapat skriver du in ditt fakturanummer
och kundnummer för att koppla kontot mot dina
kunduppgifter.
FÖLJ DIN ELFÖRBRUKNING
elforbrukning.hoganas.se
Här kan du se detaljerad information om din förbrukning
utifrån data från din el- och fjärrvärmemätare. Tjänsten
tillhandahålls av vår samarbetspartner för insamling av
mätdata från alla el- och fjärrvärmemätare i våra nät.
Du loggar in med hjälp av ditt kundnummer och
mätarnummer som du hittar på dina fakturor.

NYTT UTSEENDE PÅ FORDONEN
Under våren stripar vi om våra fordon utifrån vår
nya visuella identitet.

Vi hoppas du uppskattar den nya stilen och känner en ökad
tydlighet i vår kommunikation framöver. Samtliga fordon
beräknas vara omstripade till sommaren.

SNABBA SVAR I TELEFON

Hittills i år har vi svarat direkt på över 90% av
alla inkommande samtal samtidigt som antalet
inkommande samtal dubblerats jämfört med
samma period förra året.
Det är en del i vår ambition att ge dig riktigt bra service.
När du ringer till oss får du först välja vilken avdelning du
ska kopplas till. Sen kopplas du direkt till någon som är
tillgänglig och slipper då sitta i telefonkö. Ibland händer
det dock att många ringer samtidigt, exempelvis vid
strömavbrott eller när vi precis gjort ett utskick. Vanligtvis
har vi då extra hög bemanning i kundservice men det är
inte alltid det räcker. När det händer kommer du helt
enkelt inte fram på telefon. Vi rekommenderar dig då att
mejla oss istället eller försöka ringa vid ett senare tillfälle.

ALLT FLER VÄLJER
E-FAKTURA OCH AUTOGIRO
Förenkla din betalning genom att betala din faktura
med e-faktura eller via autogiro.
Byt till E-faktura genom att logga in på din
internetbank. Där ansöker du om att få våra fakturor
som e-faktura.
Vill du betala via autogiro så ansöker du om det via
en blankett. Den finns att ladda ner på vår hemsida
om du söker bland frågor och svar. Eller så ringer du
oss på 042 - 33 74 00 så hjälper vi dig.

NYANSTÄLLD ELMONTÖR

Vi välkomnar vår nya kollega Christer Johansson.
Christer har arbetat länge i branschen och har lång
erfarenhet som elmontör. Han kommer att arbeta med
underhåll och nybyggnation av i vårt elnät.
Dessutom vill vi tacka Ronny Lindahl för en fantastisk
insats under hans 33 år som elmontör på Höganäs Energi.
Vi önskar dig många härliga år som pensionär och hoppas
att du njuter ordentligt av både husvagnsemestrar, tid
för familj och vänner samt allt annat kul du hittar på
framöver.

VI BJUDER DIG PÅ

EN MAGISK KVÄLL
Du som har elavtal med
Höganäs Energi är
välkommen på
magishow med en av
sveriges bästa
trollkonstnärer,
Caroline Ravn.
Tivolihuset
Tisdag 25 april
19:00
DESSUTOM
VINSTER FÖR

2 biljetter per kund

6200 KR
Möjlighet att vinna
på ditt biljettnummer!

”Som en av världens få kvinnliga
magiker med både SM- och NM
placeringar i bagaget bokas hon flitigt
runt om i hela världen. När hon inte står
på scen jobbar hon tillsammans med
några av världens främsta magikreatörer
inför VM i Korea 2018. Nu har du
möjlighet att se Caroline på hemmaplan.”

I SAMARBETE MED

Hämta biljetter hos Höganäs Energi på Verkstadsgatan 13C i Höganäs. 2 biljetter per kund och först till kvarn då antalet
platser är begränsade. Gäller dig som har ett elavtal med Höganäs Energi Handel AB eller tecknar ett elavtal innan den
25:e april 2017.

Sagabiografen
i Höganäs

Lindes bilverkstad i Höganäs

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

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

KLIPP UT OCH SPARA

GÖR SÅ HÄR

VID STRÖMAVBROTT
Titta i det nedre vänstra hörnet i displayen på
din elmätare. Där ska det stå L1, L2 och L3 om
huvudsäkringarna är hela. Byt dem om de är
trasiga eller kontakta en elektriker.

1. Kontrollera din eventuella jordfelsbrytare och gör
följande steg om den löst ut.
2. Skruva ut alla proppar eller slå av alla säkringar och slå
till jordfelsbrytaren.
3. Skruva i propparna eller slå till säkringarna en efter en
tills du hittar vilken säkring som utlöser jordfelsbrytaren
4. När du vet vilken propp eller säkring som utlöser
jordfelsbrytaren så kan du leta efter vad som kan tänkas
orsaka felet. Exempelvis en trasig elprodukt i ett eluttag.
5. Om du inte hittar felet kontaktar du en elektriker för
hjälp att åtgärda problemet.

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

AVSÄNDARE

Höganäs Energi AB
Verkstadsgatan 13 C
26382 Höganäs

När ett strömavbrott uppstår lägger vi först ut en
allmän information på hemsidan och Facebook
om att det är strömavbrott.
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 teknik inte har fungerat som det
var tänkt 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.

FELSÖKNING I PROPPSKÅPET

DRIFTINFORMATION

RUTINER VID STRÖMAVBROTT

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

