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Kundservice där du är i fokus 
Många företag har god kundservice och det har också vi på 
Höganäs Energi. Ringer du till oss är väntetiden kort innan 
vi svarar. Under oktober besvarades 90,1 % av våra 
inkomande samtal. För de som föredrar att skriva så 
besvaras email oftast samma vardag. 

Mätarbyte, fiber och corona
Hela världen påverkas av covid-19 och det gör också vi 
som bor och verkar i Kullabygden. Höganäs energi har som 
alla andra vidtagit åtgärder och det innebär bl.a. att en del 
kunder som ska få fiber installerad i sina hus har fått vänta. 
Vi respekterar självklart att kunder som är i riskgrupp 
inte vill släppa in installatörer i sina hus och vi får helt 
enkelt komma tillbaka senare. Bytet av elmätare har inte 
påverkats lika mycket då många har åtkomst till elmätaren 
från utsidan av sin bostad. 

Vi är laddade - ett kännetecken för 
Höganäs kommun och Höganäs Energi
Fler och fler skaffar elbil och med det ökar behovet för 
att kunna ladda bilen. I ett samarbete med kommunen 
kommer vi montera ännu flera offentliga laddstolpar, allt 
för att både bofasta och besökare i vår älskade bygd ska få 
det enklare.

Stor bredd bland våra företagskunder
I denna utgåva av Energibladet möter du några av våra 
företagskunder och vi är oerhört glada för att också 
Kullabygdens näringsidkare ser värdet i att ha en lokal 
elleverantör. 

Benny Ulmestig, VD
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Höganäs Energi har årets medarbetare
Det är med oerhört stolthet vi kan säga att vi har Höganäs 
bästa medarbetare! I början på oktober korade kommunen 
årets medarbetare och det var vår egen Agnes Eklund som 
fick den utmärkelsen. Vi som har förmånen att arbeta 
tillsammans med Agnes kan bara skriva under på att hon 
är en klippa. Agnes är systemvetare i botten och här på 
Höganäs Energi arbetar hon på Sälj och marknad. Hon 
sköter sina uppgifter med glimten i ögat och ett leende 
på läpparna, något som också smittar av sig i mötet 
med kunderna. Agnes lever verkligen upp till våra ledord 
Hjälpsamhet, Engagemang och Glädje



Elnät består av kablar och den tekniska utrustning som 
krävs för att du ska kunna få elektricitet. Det är hårdvaran, 
om vi ska använda dataspråk, och alla fastigheter i 
Kullabygden har sitt elnät genom Höganäs Energi AB. 

Elhandel är den förbrukning av elektricitet som du har, 
den ström som gå genom kablarna och som gör att till 
exempel glödlamporna lyser. Elhandel kan jämföras 
med mjukvaran och elhandel kan du köpa från vilken 
leverantör du önskar. I Sverige finns det cirka 130 
elhandelsleverantörer och vi levererar el genom vårt bolag 
Höganäs Energi Handel AB. Den elen du köper från oss 
kommer från vattenkraft som är en fossilfri förnybar källa, 
dvs. 100 % grön el.  I och med att vi är ett kommunalt 
bolag går allt överskott tillbaka till kommunen som i sin 
tur använder det på bästa sätt för de som bor och verkar i 
kommunen. 

ELNÄT

Byte av elmätare går efter planen
Under detta år har de flesta av er haft besök av en 
tekniker som har bytt ut er elmätare. Vi har tagit hjälp 
av företaget Kamstrup som är leverantör av mätarna 
och deras underentreprenör SMARTservice som har 
utfört själva jobben. I Kullabygden är det mer än 15 000 
elmätare och orsaken till att alla ska bytas är krav från 
Energimarknadsinspektionen och teknologisk utveckling.

Höganäs Energi ser det som en stor fördel att de nya 
mätarna skickar signaler fortlöpande. Det ger ännu säkrare 
avläsning av mätarställningar och betyder att i stället för 
att åka ut och göra rutinkontroll av mätare som fungerar 
utmärkt, kan fokus i stället läggas på de mätare som av 
någon anledning inte skulle fungera. Att kunna stänga 
av elen på distans om det behövs är också ett framsteg. 
Skulle du av någon anledning ha behov för att stänga av 
mätaren, ber vi  att du tar kontakt med oss. 

Nyhet: På www.hoganasenergi.se/minasidor kan du logga 
in och se information om din elförbrukning, dina fakturor 
med mera. 

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?



En dryg mil österut om Höganäs står Gustaf och 
Charlotte Lewenhaupt mitt i ett nysått vetefält. De driver 
Lönhults Gård, en familjegård på 670 hektar och de odlar 
miljövänliga premiumprodukter på kontrakt, som vete, 
raps, havre, åkerböna och sockerbetor. De hyr också ut 
bostäder och fastigheter till företag, har arabhäststuteri 
och vindkraft. 
Genom att odla på naturens villkor så jobbar Lönhults 
Gård med direktsådd, fånggrödor och en sund växtföljd. 
De odlar också upp kanter och hörn på markerna med 
grödor för pollinerande insekter.
– Det vi gör nu, gör vi för kommande generationer. Vi ser 
oss som förvaltare av naturen, därav vårt gröna tänk, säger 
Gustaf. 

Paret har fyra barn som en dag kanske förvaltar marken 
vidare, då förhoppningsvis i en ännu grönare och 
miljövänligare omvärld. Som en del i miljösatsningen har 
Gustaf och Charlotte valt Höganäs Energi. 
– Vi vill ha lokala samarbeten och tänka grönt hela 
vägen. Tillsammans med Höganäs Energi diskuterar 
vi nu möjligheten att sätta upp solpaneler. Det känns 
både inspirerande och intressant men faktiskt även en 
självklarhet, säger Charlotte. Vi måste dra i alla gröna 
trådar framåt tillsammans.

Lönhults Gårds samarbete med Höganäs Energi går långt 
tillbaka i tiden, längre än de kan dra sig till minnes. 

– Vi har ett jättebra samarbete med dem. De förstår vår 
verksamhet och förutsättningar, och hjälper oss att hitta 
smarta lösningar, säger Gustaf.

Nyligen byggde paret en spannmålstork, som krävde en ny 
ellösning med större säkring och en hel del pappersarbete 
som egentligen skulle gjorts lite tidigare för att få allt på 
plats i tid.
– Jag vände mig till Höganäs Energi och blev så extremt 
hjälpsamt bemött! De skyndade på arbetet för att 
hjälpa mig. De ansträngde sig verkligen, ringde runt och 
kollade upp vad som krävdes och drog i alla trådar för att 
skynda på processen, säger Gustaf. Charlotte nickar och 
instämmer:
– Det är en väldigt företagsvänlig och hjälpsam kultur på 
Höganäs Energi. Man blir glad när man får det bemötandet 
och framför allt ger det möjligheter framåt för båda 
företagen. Med det goda samarbetet vi har i dag så vet 
jag att det gynnar oss båda, som leder till att vi båda kan 
gynna omvärlden med bra el och bra livsmedel. 

KUNDINTERVJU

Tillsammans hittar vi bra lösningar

De håller vårt landskap öppet med sina odlingar, de bidrar till bygden med inspiration, design och kulinariska 
upplevelser. Möt två av Höganäs Energis företagskunder. 



KUNDINTERVJU

På infarten till Magasin 36 står Anders Martinsson och 
blickar ut över de historiska byggnaderna. Totalt omfattar 
verksamheten hela 5 400 kvadratmeter affärsytor, varav 
1 000 just nu är under omgörning. Här ska bli en plats 
för alla som älskar möbler, konst, mode och design. 
Både modernt och antikt ska fylla lokalerna igen, så som 
konceptet var vid starten för drygt tio år sedan.
– Corona gör det inte lätt för oss men vi gör vårt bästa, 
säger Anders.

De gamla industribyggnaderna har ålderns charm och 
renoveringen har genomförts med varsam hand, på gott 
och ont. De gamla enkelfönstren finns kvar och portarna 
står alltid öppna för att hälsa besökare välkomna.
– Verksamheten drar en hel del el- och värmekostnader, 
konstaterar han. Vi är faktiskt en av Höganäs största 
elköpare. Elen är tio procent av våra kostnader, likaså 
värmen. 

Frysarna i glassfabriken, olika maskiner och air condition är 
de största elslukarna. Anders byter just nu alla glödlampor 
till LED, något som innebär stora elbesparingar på sikt. 
Men likväl har elkostnaderna stigit femfalt för Magasin 36 
de senaste fem åren. Så därför har Anders inlett ett nytt 
samarbete med Höganäs Energi och företagsrådgivaren 
Marie Persson.
– Marie är fantastisk, hon har varit superhjälpsam och 
hittat billigare lösningar för oss. Som att lokalisera vilka 
serviser som ska styra vad och vilka amperestyrkor det ska 
vara på de olika ställena för maximal effekt. De hjälper oss 
att hitta balansen och det kan nog bidra till att vi sparar 
hundratusen kronor på våra elkostnader per år, ungefär 15 
procent. De pengarna gör mycket på sista raden för oss, 
säger han, samtidigt som han framhäver möjligheten att 
handla el lokalt. Samarbeten som det med Höganäs Energi 
hjälper oss att hitta den smidigaste lösningen. Att välja sitt 
lokala elbolag gör ju också att de tycker det är roligare att 
hitta lösningar åt oss. 

Anders köper även bredband och fjärrvärme från Höganäs 
Energi.

– Jag tycker det är vettigt att samla allt hos Höganäs 
energi, då kan vi tillsammans hitta bra ekonomiska 
lösningar. De har fått sätta upp elstolpar på min mark. 
Vi diskuterar solceller på taket som ett pilotprojekt i 
kommunen. Och de är förstående inför våra behov att 
spara pengar, säger han. Det är fantastiskt att ha en 
insatt kontaktperson. Är det något är det bara att ringa 
Marie. Hon pratar med alla på sin sida och återkommer 
med lösningar till mig. Jag vill ha en dialog med mina 
leverantörer, så det blir bra för alla parter.

”Det är fantastiskt bra att ha en insatt 
kontaktperson. Är det något är det bara att ringa 
Marie”

Anders, Magasin36

Vill du som företagare veta mer vad Höganäs Energi kan göra för dig? 
Kontakta gärna vår företagsrådgivare Marie V. Persson, marie.v.persson@hoganas.se



NYTT SEN SIST

Fiber till Lerberget
Det är förberett för fiberanslutning i hela Kullabygden 
genom det arbete som är gjort sedan tidigare. Det ligger en 
fiberslang (en dukt) vid varje tomtgräns som möjliggör att 
man kan ansluta sig till fibern när det passar en. Höganäs 
kommun är en av de första kommunerna i landet som har 
en komplett utbyggnad av fibernätet och som erbjuder alla 
invånare, också de som bor utanför tätorten, möjligheten att 
koppla in sig på ett fibernät. 

Under våren  2021 kommer det en efteranslutningskampanj 
till boende i Lerberget. Det innebär att berörda 
fastighetsägare får ta del av erbjudandet med tillhörande 
avtal per post. 

Fördelen med att ansluta sig när det är kampanjerbjudande 
är att då ingår grävning från dukten vid tomtgränsen in till 
husväggen samt själva installationen inne. 
Skulle du vilja ansluta dig vid ett annat tillfälle går det 
självklart också bra, men då till ett ordinarie pris exkl. grävning 
på tomt. 

Varför ha fiber?
Möjliggör hemmakontor
Med fiber får du en mycket stabilare internetuppkoppling 
och det är viktigt om du ibland arbetar hemifrån. Snabbhet 
och stabilitet krävs för att du ska ha samma förutsättningar 
hemma som på kontoret oavsett om det handlar om att 
kunna läsa dokument, skicka filer eller ha videomöten.

Driva företag i hemmet eller på kontoret
Det är många egenföretagare och småföretag som sköter 
mycket av arbetet från ett litet kontor eller hemifrån. 
Behoven för snabbt internet är dock det samma som för 
större företag när det gäller tillexempel onlinebaserad 
bokföring, uppdatera hemsida eller behandla ordrar i webb-
shoppen. Med fiber vet du som företagare att nätet fungerar i 
alla väder.

TV på dina villkor
Fler och fler väljer webb-tv och streamingstjänster i datorn, 
surfplattan eller mobilen istället för att se på tv medan 
programmet sänds. Med fiberanslutning kan du njuta av 
dessa tjänster utan begränsning i laddning eller kvalitet.

Spel och film utan störning
För att kunna spela spel eller titta på film över internet krävs 
det en bra internetuppkoppling och med fiber får du hög 
hastighet och bra kvalitet både för film och spel.  

Ha ett uppkopplat hem
Det kommer ständigt nya möjligheter där du som kund 
kan ha larm och säkerhetstjänster, automatisk start av 
tvättmaskinen via en app i mobilen, styrning av belysning etc. 
Hemmet blir mer och mer uppkopplat och fiber behövs för 
att detta ska kunna fungera optimalt. 

Ska du flytta?
Alla som flyttar till, från eller inom Höganäs Kommun måste anmäla detta till oss på Höganäs Energi, och det måste 
ske senast fem arbetsdagar innan själva flytten för att garantera: 
- Att du inte betalar elnäts - och fjärrvärmekostnader för ett boende där du inte längre bor. 
- Att det finns el i boendet du flyttar in i. 

Flyttanmälan gör du enklast på vår hemsida, www.hoganasenergi.se/kundservice/flyttanmalan/. Du kan också ringa 
oss på 042 - 33 74 00 eller skicka ett email till kundservice.el@hoganas.se



NYTT SEN SIST

Vi laddar för framtiden

Höganäs Energi växer

Höganäs kommun är den kommun i Skåne med flest 
laddstolpar per invånare med sina över 40 offentliga 
laddningsuttag för el- och hybridbilar. Det är Höganäs 
Energi som har satt ut dessa laddstolpar och nu i höst har 
vi påbörjat byggnationen av ytterligare 6 laddstolpar, allt 
för att möta efterfrågan och prognosen om 2,5 miljoner 
laddbara fordon i Sverige år 2030. De nya laddstolparna 
kommer att kunna ladda 12 bilar samtidigt och de är 
tänkta att kunna användas av både Kullabygdens bofasta 
och besökare. 

Laddstolparna placeras på strategisk viktiga platser 
som vid infartsparkeringen i Mölle, vid Kvickbadet, vid 
kommunhuset samt bakom stationsbyggnaden. Platserna 
är valda utifrån var behovet är störst idag.
- Vi bygger gärna laddstolpar i hela Kullabygden och 
vi tar det stegvis, säger Anders Kallin, projektledare för 
laddstolpar på Höganäs Energi. Denna sommar visade med 
all tydlighet att det är många som rör sig i Kullabygden 
och Kullaberg var ett mycket populärt utflyktsmål. Vi vill 
göra vårt till att det ska vara enkelt att vara besökare i vår 
kommun och byggandet av flera laddstolpar är ett steg på 
vägen. 

Att det byggs laddstolpar i Höganäs centrum anser vi 
är en fördel, både för handeln och för alla som arbetar i 
närheten. Genom att kunna erbjuda laddningsmöjligheter 
samtidigt som man handlar, besöker kommunens 
servicekontor eller ett av caféerna, gör vi Höganäs mer 
tillgängligt för kommunens egna invånare också, fortsätter 
Anders. 

Investeringen beräknas kosta cirka 350.000 kr och det 
är ansökt om klimatinvesteringsstöd från Länsstyrelsen i 
Skåne. 

Det går att växa både på bredden och på höjden och vi gör 
både och. Lokalerna till Höganäs Energi på outletområdet i 
Höganäs börjar bli för små och nu i höst har vi satt spaden 
i jorden för att bygga ut. Tanken med utbyggnaden är att 
få en ny kundentré, fler kontor samt större möteslokaler. 
Vi önskar kunna välkomna våra kunder på ett bättre sätt 
och också kunna erbjuda olika kund- och företagsevent 
som informationsmöten, minimässor och utbildningar i 
våra lokaler på Verkstadsgatan 13. 

Utbyggnaden ska andas framtid och det kommer bli 
solceller på hela södra fasaden samt på taket. Det 
konstrueras med tanke på att maximera solcellsnyttan 
och vi förväntar oss att solcellerna levererar 50.000 kwh/
år. Vi vill förena estetik och effekt och det betyder att 
utbyggnaden också ska vara snygg att se på och passa in i 
omgivningen. 

Första veckan i februari ska stommen och ytterväggarna 
vara på plats och därefter blir det invändigt arbete. Det är 
Sydbyggarna Entreprenad som står för byggnationen och 
de nya lokalerna ska enligt plan vara klara för inflyttning 1 
september 2021.  

Besök anpassas efter gällande restriktioner kring Covid-19. 
För tillfället tar vi inte emot besökare. 



Höganäs Energi AB, Verkstadsgatan 13 C, 263 39 Höganäs.  
www.hoganasenergi.se 

Få information när det oväntade inträffar
Strömavbrott är det ingen av oss som önskar få och 
speciellt inte nu när vi närmar oss en högtid. Höganäs 
Energi har alltid jour och rycker ut så fort något händer, 
allt för att du ska känna dig trygg. Med en ständig 
uppdatering av elnätet blir det mer och mer sällan att det 
blir oförutsett elavbrott men av och till grävs till exempel 
en kabel av eller ett djur kommer åt en spänningsförande 
del. 

Vi informerar fortlöpande på hemsidan och på vår 
facebooksida när något händer och vill du få meddelande 
när det är störningar som påverkar dig där du bor, kan du 
registrera dig för sms-aviseringar direkt till din mobil. 

Gå in på vår hemsida under kundservice och 
driftsinformation och välj sms-tjänsten: 
www.hoganasenergi.se/kundservice/driftinformation/

Höganäs Energi 
önskar alla kunder och 

samarbetspartners 
god jul och gott nytt 

år!


