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Vi satsar på framtiden

Vi på Höganäs Energi värnar om vår närmiljö och 
värnar om det lokala samarbetet. Vårt elnät når alla i 
Kullabygden och vi vill vara nära dig som kund. 

Digitalisering är ett av ledorden i Höganäs kommun och 
vi på Höganäs Energi menar att samarbetet mellan oss 
och kommunen om sensorerna som förenklar vardagen, 
är ett steg på vägen. Tillsammans ser vi till att både de 
interna processerna i kommunen blir bättre, samt att vi 
ger smarta lösningar till invånare och turister.  
 

Vi kommer inte undan utan att nämna Corona och hur 
detta virus har drabbat oss alla på olika sätt. Vi har också 
fått ställa om, vår dörr har varit stängt för besökare och 
våra planerade arrangemang har vi fått skjuta på. Vi är 
ändå oerhört glada över att vi kan ha kontakt med er 
kunder via telefon, videomöten och sociala medier, och så 
ser vi väldigt mycket fram emot att möta er i verkligheten! 
 
Vi har dock mött några av er när vi delade ut 
parkeringsskivor utanför Lidl innan jul, och nu i mars har 
vi varit ute och mött boende i Lerberget och informerat 
om efteranslutning till fibernätet. Det stora jobbet 
som tidigare gjorts med grävning av fiberkablar i hela 
Kullabygden, visar sig ha varit räddningen för de många 
som det senaste året har jobbat helt eller delvis hemifrån. 

Vi längtar nu efter våren och förhoppningsvis kan vi få 
energiska möten ansikte mot ansikte framöver!

Benny Ulmestig, VD

Tillsammans för en aktiv fritid
Höganäs Energi är stolta sponsorer till flera större och 
mindre föreningar i Kullabygden. Energi är så mycket 
och något som verkligen ger energi är att se all den 
kreativitet och glädje som finns bland barn och unga. 

Camilla Nilsson är sponsoransvarig hos Höganäs Energi 
och det är inte få vattenflaskor eller fotbollar som hon har 
delat ut de senaste åren. Sponsring kan vara både i form 
av utrustning och ekonomisk stöd, och målsättningen med 
sponsringen är att det ska underlätta för föreningslivet. 

Jonstorp Hockey är en av föreningarna som Höganäs 
Energi sponsrar, och det är roligt att se ismaskinen och 
veta att vi är med och bidrar till bra förhållanden för de 
många hundra som är i ishallen varje vecka. 

Ansökningar om sponsring ska vara inskickat till Höganäs 
Energi senast 1 september för bidrag gällande nästa 
kalenderår.  Sponsoransökningar skickas till 
kundservice.el@hoganas.se.

Joshua Erikson och Liam Nyberg, Jonstorp Hockey
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Sensorer gör livet enklare för oss
Höganäshem och NSR har ett projekt kring när 
soptunnorna ska tömmas, Höganäs kommun får 
meddelande när en livboj inte är på plats, Höganäs 
bibliotek räknar antal besökare och alla kan via Höganäs 
Energis hemsida få veta hur varmt det är i vattnet bl.a. 
vid Kvickbadet, i Jonstorp och i Arild. Vad har allt detta 
gemensamt? 

Svaret på frågan är batteridrivna sensorer som skickar 
signaler till en mottagare. Detta system heter LoRa, 
som är en förkortning för Long Range, och är en 
patenterad trådlös digital dataöverföringsteknik som 
utvecklats i Frankrike. Signalerna som skickas samlas 
in av en mottagare, och mottagaren tolkar och överför 
informationen till en molntjänst, eller app, där de sedan 
kan läsas av. 

Höganäs bibliotek har valt att använda en sensor för att 
mäta hur många som går in genom dörrarna varje dag. 
Detta för att rapportera antal besökare en gång om året, 
samt hålla koll på antal besökare i realtid.

 
Teknik och fastighet har valt att använda sensorer i bland 
annat klassrum och andra lokaler för att mäta Co2nivå, 
temperatur och ljusstyrka. Höganäs kommun kan i stället 
för att rutinmässigt åka runt och kolla alla livbojar, nu åka 
ut direkt när de får meddelande om att en livboj är borta. 
Antigen du är vinterbadare eller väntar tills det är över 25 
grader i vattnet, kan du med hjälp av dessa sensorer få 
veta hur temperaturen är där du vill dyka i. 

Vill du veta mer om sensorerna och användandet av dem, 
läs på www.hoganasenergi.se/fiber/stadshubbsalliansen 
eller kontakta kundservice.el@hoganas.se.

Fram till 31 maj kan nya elhandelskunder välja en 
förening som de vill att Höganäs Energi ska sponsra. 
Som ny kund får du också fri årsavgift i 12 månader 
(värde 360 kr) och Höganäs Energi betalar samma 
belopp till vald förening. 

Läs mer om villkor och erbjudandet här: https://www.
hoganasenergi.se/elhandel/erbjudanden/forening/

Få lägre elräkning 
stöd en förening



En dryg halvmil söder om Höganäs håller lantbrukaren 
Mats Olofsson på att lasta tomatlådor i ett av gårdens 
stora magasin. Företaget Vikentomater räknar till runt 100 
sorters tomater i utbudet, flertalet små specialtomater. 
Under säsong arbetar här cirka 25 personer i växthus, 
transport och gårdsbutik. Sommarmånaderna 2020 
kommer gå till historien som Vikentomaters mest hektiska 
någonsin.

– Vi har aldrig haft så mycket besök hos oss, konstaterar 
Mats, som äger och driver företaget sedan 1996. 
Markerna omfattar 8 000 kvadratmeter tomater, 1 600 
kvadratmeter jordgubbar, hallon och även andra odlingar. 
Råvarans kvalitet är i fokus och det har skapat mycket 
mer än bara produktsälj, som matevents, föreläsningar, 
samarbeten med restauranger, med mera. 
En succéverksamhet som nått långt utanför Skånes 
gränser.

– När jag tog över fick jag höra många gånger att mina 
idéer aldrig kommer fungera, för ingen annan hade 
gjort så, säger Mats och ler åt minnet. Numera finns 
det efterföljare som på liknande vis satsar på kvalitet, 
upplevelser och inspiration.

Sedan tidigare har Mats fiber från Höganäs Energi och vid 
årsskiftet blev han också elkund. 
– Nu samlar vi allt hos dem, det är dags att bidra 
även där till bygden och vår egen kommun. Det är ett 
ställningstagande i vår egen lilla affärspolitik. 
Vi som verkar här måste hjälpas åt, för att kunna överleva.

Vikentomater har fått en egen kontaktperson hos Höganäs 
Energi, Marie Persson.
– Det är jättetrevligt, det blir personligt. Relationen är 
viktig, att man får ett ansikte på den man gör affärer med. 
Varför ska jag köpa el från en stor nationell leverantör, där 
finns ju inte en människa jag känner?

Vikentomater satsar på grönt tänk genomgående såväl 
som lokalproducerat.
– Det handlar om att handla med förstånd. Vi har mycket 
import till Sverige och det tar död på den svenska näringen 
inom lantbruk och trädgård. Därför är det viktigt att 
handla produkter i sitt närområde, och i vår kommun 
finns allt. Det är som ett enormt kylskåp med varor – kött, 
grönt, energi... Det är inte många platser i Sverige där de 
har det som vi, så satsa på det lokala.

KUNDINTERVJU

Vi som verkar här måste hjälpas åt

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

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

De satsar på närodlat, lokalt och personligt – precis som Höganäs Energi. 
Möt Vikentomater och Kakboden, två av våra företagskunder.

Mats Olofsson, Vikentomater
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En av de som drar nytta av allt som odlas på svenska fält 
är Dierk Wilken, som driver Kakboden i Höganäs. Han är 
fjärde generationens bagare och tog över verksamheten 
för 17 år sedan. För honom är bröd någonting mycket 
större än föda. För den som tar steget över hans tröskel 
fylls sinnena av ljuvliga dofter, synintryck och taktila 
upplevelser av mjuka tårtor, krispiga kakor och frasigt 
bröd som smakar som de gjorde hemma hos mormor. 
Kakboden maler mjölet själv, alldeles innan det bakas, så 
som alla bagerier gjorde förr.

– Då behåller det näringsämnena som annars försvinner 
på bara några timmar. Här är skaldelarna med och kärnan 

från vetegrodden, som innehåller en fantastisk olja med 
livsviktiga aminosyror. Hos oss får du inte ballongmagen 
som industriprocessat mjöl ger, säger Dierk.

Utbudet här innehåller mycket surdeg och vildjäst på 
naturliga produkter som äpplen och paprika. Namnen 
på konditorvarorna påminner om den långa process som 
ligger bakom varje bakverk. Bullen Romare heter så, 
eftersom Rom inte byggdes på en dag. 

Passionen för bakning hoppas han kunna överföra till sina 
barn, som kanske en dag vill ta över efter honom. Men 
bageribranschen är tuff och marginalerna mindre än
någonsin tidigare. Wienerbröd säljs numera till och med 
på bensinmackar, och med sina två stora ugnar, frys och 
jässkåp, har Kakboden en hög elförbrukning. 

– Allting handlar om ekonomi, skärper man sig inte 
det minsta är man rökt. Vi har hyror, dyra råvaror… 
och vi konkurrerar med nationella livsmedelskedjor på 
Kanelbullens dag. Konkurrensen har blivit jättehård för vår 
del. 

Det var ett skäl till att Kakboden nyligen blev kunder hos 
Höganäs Energi.
– Vi vill handla lokalt för att stötta bygden och med 
Höganäs Energi stämde prisbilden. Vi fick elen billigare och 
det är roligt att få samarbeta lokalt. 

Dierk driver också Ågården Bed & Breakfast utanför 
Ängelholm, som nu också blir nya kunder hos Höganäs 
Energi. En fördel är också att Kakboden fått en personlig 
kontakt i företagsrådgivaren Marie Persson.
– Det är jättebra med en dedikerad person, en bra kontakt 
som man kan lita på och som finns nära. Det är faktiskt 
bara dumt att inte köpa lokalt om det går.

Tillsammans för miljön
Att vi ska värna om miljön är de flesta av oss överens 
om, och det är många sätt vi kan bidra på. Höganäs 
Energi har från och med mars minskat antal sidor på 
pappersfakturorna, ett litet, men viktigt steg i rätt riktning.
 
Ett större steg är om du som kund istället för att motta 
pappersfakturor, väljer att få dina fakturor på mejl i pdf-
format, e-faktura eller via den digitala brevlådan Kivra. 
Alla varianter för betalning finns på hemsidan 
www.hoganasenergi.se/kundservice/betalsatt

Du kan ringa oss på 042-33 74 00 eller mejla till 
kundservice.el@hoganas.se så hjälper vi dig. 
Tillsammans kan vi alla bidra. 

Dierk Wilken, Kakboden
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Tävlingar
Kalender 2022
Det kan kännas tidigt men vi har redan börjat tänka på nästa 
år. Många av er har fått Höganäs Energis kalender 2021 med 
bilder från Kullabygden, och inför kommande år och nästa 
kalender, behöver vi er hjälp med att utforma kalendern. 
 
Vi önskar helt enkelt få tillskickat oss dina bästa bilder av det 
du tycker representerar Kullabygden. Om de också utstrålar 
energi är det en bonus!
Alla bilder som blir använda i kalendern kommer märkas med 
fotografens namn, och förutom heder och ära, vankas det 
också ett litet pris. 

Bilder ska skickas till kundservice.el@hoganas.se, skriv 
”Kalender 2022” i ämnesraden. Bilden behöver vara 
högupplöst och behöver vara i liggande A4 för att passa 
kalenderns format.
Sista datum för inskickande av bilder är 1 augusti 2021.

Konstnärliga elskåp
Har du sett de utsmyckade elskåpen i Höganäs?
Förra våren dekorerades elskåp i centrum med motiv 
från Höganäs, och i samband med andra etappen av 
ombyggnaden av Storgatan, bjuder kommunen och 
Höganäs Energi in till en konsttävling. 

Tanken är att den konstnärliga lösningen ska harmoniera med 
stadsrummet, och nu är det tio elskåp som ska dekoreras. 
Mer information om tävlingen och hur bidrag/skisser ska 
skickas in, finns på kommunens hemsida 
www.hoganas.se/storgatanskonsttavling 
OBS: Sista datum är 1 maj 2021.

Varför är elen borta?!
Det är inte så ofta det händer, men ibland blir det strömavbrott. Vi informerar alltid på hemsidan och på Facebook när det är 
strömavbrott, och vill du få ett sms direkt till din mobil, går det också att lösa. 

Elen kommer inte snabbare tillbaka även vi skickar sms, men för många ger det en trygghet i att få veta att något har hänt och 
inte minst, när vi kan räkna med att allt är som det ska igen. 

Vill du få ett sms när elen försvinner? 

Registrera ditt mobilnummer på www.hoganasenergi.se/kundservice/driftinformation så skickar vi ett meddelande när något 
händer. 



På Höganäs Energis hemsida,
www.hoganasenergi.se/minasidor kan du logga in för att 
följa din elförbrukning, se dina fakturor med mera. 

För att följa din elförbrukning loggar du in på sidan 
Förbrukningsstatistik med ditt kundnummer och 
personnummer (ååmmdd). 
Du kan logga in på sidan Fakturor m.m. med BankID för 
att se dina fakturor, uppdatera kontaktuppgifter och få 
information om din anläggning. 

Har du fjärrvärme syns din förbrukning under 
Förbrukningsstatistik, och för solcellskunder kommer det i 
framtiden också gå att se egen produktion av el liksom hur 
mycket el som köps in. 

Mina sidor är under ständig utveckling och nya funktioner 
tillkommer fortlöpande.
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Mina sidor - all energi samlad

Ännu flera mätarbyten

Under 2020 har vi med hjälp av företaget Kamstrup och 
deras underleverantör SMARTservice bytt alla elmätare i 
hela kommunen. Det har gått otroligt smidigt med ett snitt 
på över 40 mätare per dag, så nu sitter mer än 15.000 nya 
elmätare uppe i Kullabygden. 

De nya mätarna har en HAN-modul (HAN är en förkortning 
för home area network) och med denna kommer det bland 
annat gå att läsa av information från elmätaren på distans. 

Nu under våren kommer den svenska standarden sättas 
för hur HAN-modulen ska fungera. Det kommer att finnas 
realtidmätning för både förbrukning och produktion, 
lastbalansering och andra funktioner som kommer att kunna 
tillgodose solcellsanläggningar och elbilsladdare för att på så 
sätt få en optimerad mätning. 

Det pratas en del om smarta hem och all utrustning som kan 
styras externt. De nya elmätarna är därför förberedda för att 
kunna användas till detta ändamål. 

Det är inte bara elmätarna som förnyas, nu är det även dags 
för fjärrvärmemätarna. Återigen har vi ett samarbete med 
Kamstrup och SMARTservice, och under våren 2021 kommer 
alla fastigheter med fjärrvärme att få uppdaterat sina mätare. 
Också detta byte är för att säkerställa trådlös uppdatering av 
programvara, samt att det blir möjligt att få ut information 
om förbrukning och produktion per timme. 

Alla ägare av fastigheter med fjärrvärme kontaktas 
fortlöpande, och de nya mätarna ska vara på plats senast 30 
juni. 



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

Solceller från Höganäs Energi Handel AB 

Fler och fler ser nyttan av att kunna använda solen 
till att skapa energi, och nu kan du också bli egen 
elproducent. Med solceller på taket blir du det som kallas 
mikroproducent. Du kan både använda egenproducerad 
el till ditt hushåll, och i perioder då du producerar mer el 
än du förbrukar, kan du sälja överproduktionen till valfri 
elhandelsleverantör, till exempel till Höganäs Energi 
Handel AB. 

Vi på Höganäs Energi erbjuder nu tillsammans med 
Solotec Energiteknik AB både solcellspaneler, installation 
och uppföljning. Du behöver endast kontakta oss så 
kommer vi ut och tittar var du önskar solcellerna, och 
därefter skickar vi dig en offert på vad det skulle kunna 
kosta att bli en egen elproducent.

Att investera i solceller betyder att du genom din egen 
elproduktion kommer att handla mindre el från din 
elhandelsleverantör. Det blir en löpande besparing för dig 
och efter några år har du genom ditt minskade inköp av 
extern el, tjänat in din investering i solcellerna. Hur lång 
tid det tar innan du har sparat in motsvarande det du har 
investerat, beror bl.a. på vilka solcellspaneler du väljer, hur 

stort tak du har och hur mycket el du förbrukar. 
Vi har flera solcellsalternativ som du kan välja mellan. 
Planerar du ett takbyte går det att i samband med bytet 
välja ett integrerade solcellstak istället för solcellspaneler. 
Då får du nytt tak som helt består av solceller istället för 
paneler som ligger ovanpå taket. Skulle du ha mark över 
som du inte odlar på, går det att installera en större eller 
mindre solcellspark där. 

Villkoret för att vara mikroproducent är att du på årsbasis 
använder mer el än du själv producerar, och detta är också 
något vi tar hänsyn till vid installation av solceller hos dig. 
Solceller är en investering i framtiden, både miljömässigt 
och ekonomisk.  För att ekonomin inte ska vara något 
hinder är Höganäs Energi ett av tio energibolag i Sverige 
som får samarbeta med Hemma i Sverige AB, ett 
bostadskreditinstitut där det går att få lån till solceller och 
inkludera det vanliga villalånet i det gröna bolånet. 

Mer information om solceller från Höganäs Energi 
Handel finns på www.hoganasenergi.se/solceller

NYHET


