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BESTÄLL KALENDER FÖR 2022

VILL DU VETA MER OM SOLCELLER?

UTBYGGNADEN ÄR KLAR!

MÖT GRAND HÔTEL I MÖLLE

ENERGIBLADET



Energibladet är tryckt på miljömärkt FSC-certifierat papper. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.
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Som Kullabygdens lokala 
energibolag ska vi både ta tillvara 
kundernas och kommunens 
intressen. Vi, som de flesta andra 
i kommunenw använder mycket 
energi i vår vardag. Vi tycker därför 
att det är extra viktigt att vi som 
kommunalt bolag bidrar till en 
hållbar framtid och tänker miljö i 
allt vi gör. Det gäller allt från hur 
vi gräver ner elledningar för att 
förhindra elavbrott, till hur mycket 
papper vi använder i vardagen. 

Ett konkret sätt att tänka miljö är 
att vi i samband med utbyggnaden 
av våra kontorslokaler, har 
installerat solceller. Hela 
frontväggen och taket på vår 
byggnad består av solceller. 

Det är inte mindre än 154 
solcellspaneler som beräknas 
producera cirka 50 000 kWh per 
år. Solceller ger miljövänlig el 
och produktionen bidrar till att vi 
importerar mindre el från utlandet.
 
Även denna sommar har det varit 
många besökande i Kullabygden. 
Alla laddstolpar för elbilar 
som finns placerade runt om 
i kommunen, har varit flitigt 
använda. Laddstolpar är viktiga 
både för oss som bor här året om, 
och för våra gäster. Laddstolparna 
förenklar och bidrar till att fler 
kan välja bilar med miljövänligare 
bränsle. 

Vi har också sett att 
fiberutbyggnaden har varit lyckad, 
och vi vill gärna uppmana alla 
som inte har anslutit sig än, att 
göra det nu. Snabbt internet och 
enklare tv- och telefoni-tjänster 
är också ett sätt att få en bättre 
miljö. 

Sist men inte minst vill vi tacka 
alla som har skickat in bilder till 
kalendern 2022. Vi kommer att 
visa upp bilderna lägre fram och 
kan redan nu berätta att de ger en 
inblick i den fantastiska miljö som 
vi lever i. 

Ta hand om er, och tillsammans 
tar vi hand om Kullabygden!

VI VILL LEVA SOM VI LÄR



Intresset för solceller har sedan lanseringen i 
april varit över all förväntan. Både ägare till villor, 
lantbruksegendomar och företag har tagit kontakt. 
Både vi på Höganäs Energi och vår samarbetspartner 
Solotec Energiteknik har fått anställa mer personal 
för att kunna möta efterfrågan. 

Flera möjligheter i typ av solcellspaneler, snabb 
leveranstid, konkurrenskraftiga priser, lokal aktör 
och miljövänlighet, är det många av kunderna som 
framhäver som fördelar. Skatteavdrag vid installation, 
samt skatteavdrag och ersättning vid försäljning av 
överproduktion, är också en medverkande orsak till 
det stora intresset. 

Solceller producerar energi varje dag, året om, 
och här i Nordvästra Skåne med våra milda vintrar 
går det att montera solceller i princip hela året. 
Det betyder också att det går att komma igång 
med egen energiproduktion när elförbrukning och 
energikostnader traditionellt är som högst. 

”ALLA” VILL HA 
SOLCELLER

VILL DU VETA MER 
OM SOLCELLER?

Niclas Elgström med solcellspanel

Kontakta vår solcellsexpert Niclas Elgström  
på telefon 042 - 33 74 80 och boka ett 
kostnadsfritt hembesök, helt utan köptvång.



Snyggt serverade delikatesser, 
fräscha portionsserveringar 
och lyxig hummersoppa. På 
Grand Hôtel Mölle pågår just 
nu förberedelserna inför årets 
julbord, som i år får en extra 
gourmettouch då populära 
helsingborgsrestaurangen Gastro 
står för menyn. 

Grand Hôtel Mölle drivs sedan 
nära 20 år tillbaka av vd Eva 
Dahlberg, som ständigt förnyar det 
anrika hotellet. Nyligen valde hon 
att bli elhandelskund hos Höganäs 
Energi Handel AB.

– Höganäs Energi har väldigt bra 

service oavsett vem man pratar 
med. Det är superviktigt, säger 
hon.
– Dessutom är det ett lokalt bolag. 
Jag tycker att det är viktigt att 
stötta våra lokala företag i så stor 
utsträckning man kan. 

Hos Höganäs Energi har Eva fått 
en dedikerad företagskontakt: 
Marie Persson.

– Henne når jag alltid, det är 
suveränt, och Marie skräddarsydde 
en ellösning till oss. Vanligtvis 
hinner och orkar jag inte sätta 
mig in i elfrågor, men hon gick 
enkelt igenom allt med mig och 

berättade att vi har onödigt hög 
huvudsäkring, och genom att 
sänka den gick vi ned i kostnad.

Grand Hôtel Mölle har även fiber 
från Höganäs Energi. Eva funderar 
redan på nästa steg:

– Solceller skulle kunna generera 
el till våra laddstolpar. Det är nog 
nästa investering för oss.

NYA ELKUNDEN EVA PÅ GRAND HOTEL MÖLLE:
”MARIE SKRÄDDARSYDDE EN LÖSNING TILL OSS”

”Jag tycker det är viktigt att stötta våra 
lokala företag i så stor utsträckning man 
kan. ”

Eva Dahlberg tillsammans med köksmästare David Mill.



Ser du någon gång en elektriker 
som lagar en gatubelysning i 
Höganäs, är det med största 
sannolikhet Henrik Svensson. Han 
jobbar på Höganäs Energi och 
ansvarar för kommunens uppåt 
8 000 lampor som lyser upp allt 
från bilgator till promenadstråk. 
Hans jobb sker emellanåt på 
tio meters höjd och ibland nära 
marknivå. Svindel har han för 
längesedan lagt bakom sig.

– Det är ett fritt jobb under ansvar, 
jag stortrivs, säger Henrik som 
jobbat på Höganäs Energi sedan 
2018.

Varje morgon går han igenom 
de felanmälningar som kommit 
in genom Höganäs Kommun 
och planerar sin rutt. Han måste 
ta ställning till vad som är den 
smartaste vägen, både ekonomiskt 
och miljömässigt. På hans 
avdelning, elnät, har han tolv 
medarbetare som så ofta det går 
passar på att träffas på rasterna.

– Att jobba som elektriker kan 
annars bli ganska ensamt. Tidigare 
körde jag mellan olika uppdrag 
med telefonen som enda sällskap. 
Efter att jag började på Höganäs 
Energi blev jag en del av en helt 
annan gemenskap och det hade 
jag saknat upptäckte jag.

HENRIK ANSVARAR FÖR GATUBELYSNINGEN
”JAG STORTRIVS”

”På Höganäs Energi blev jag en del 
av en gemenskap och det hade jag 
saknat!”

Henrik Svensson ute på uppdrag.



Kullabygden har många lantbrukare som följer sin 
energiförbrukning noggrant. Energikostnaderna 
påverkar det ekonomiska resultatet och Höganäs 
Energi vill vara ett självklart alternativ för bygdens 
lantbrukare. Att både kunna handla lokalt och göra 
kloka investeringar vill vi bidra till. Antingen det gäller 
elhandel eller investering i solceller, ska Höganäs 
Energi vara ett fullvärdigt alternativ.  

Är du lantbrukare eller företagare i Kullabygden, 
vill vi gärna träffa dig och presentera gynnsamma 
energilösningar. 

Enligt regeringens bredbandsstrategi bör alla hushåll 
och företag ha tillgång till snabbt bredband år 2025. 
Höganäs Energi erbjuder genom Höganäs Öppna 
Stadsnät fiber till alla i hela kommunen, och mer än 
80 % av alla villor och företag har anslutit sig.  

Bostadsrättsföreningar och hyreshus kan också 
ansluta sig till stadsnätet, och sedan blir det upp 
till den enskilde hyresgästen att välja vad hen vill 
använda och vilka leverantörer av telefoni, tv och 
internet hen vill ha. 

Fastighetsägare som erbjuder fiber är attraktiva, och 
med fiber kan också larm, brandskydd, värmesystem 
och övervakningssystem för vattenläckage enkelt 
installeras. Det ger ökad trygghet och sänker 
driftskostnaderna. Fiber är med andra ord en vinn-
vinn-situation för alla. 

Alla styrelser och ägare till hyreshus och 
bostadsrättsföreningar har i början av september 
fått tillskickat sig ett specialerbjudande om 
fiberinstallation. 

LANTBRUKARENS VAL

STABILT INTERNET, TV OCH TELEFONI TILL ALLA

Höganäs Energi är stolta sponsorer till flera 
större och mindre föreningar i Kullabygden. Ett 
sponsorsamarbete är mer än att skänka pengar, och 
både föreningen och Höganäs Energi ska dra nytta 
av samarbetet. I år har vi sponsoravtal med 21 olika 
föreningar. Vill du läsa mer om vårt sponsringsarbete, 
se: www.hoganasenergi.se/om-oss/sponsring-och-
samhallsansvar.

STÖD TILL FÖRENING



Fjärrvärme är en enkel och prisvärd 
uppvärmningskälla där restenergi 
från Höganäsbolaget används 
till att värma upp bostäder och 
företag i Höganäs centralort. 
Genom att använda restenergin är 
den också mycket miljövänlig, och 
koldioxidutsläppen i Höganäs har 
minskat med cirka 12 000 ton per 
år sedan införandet år 2005.

Elnätet i Sverige är i perioder 
högt belastat. I tillägg till 
miljöfördelarna med fjärrvärme, är 
det också fördelaktigt för landet 

på nationell nivå, att fjärrvärme 
byggs ut och används som 
uppvärmningskälla i stället för 
direktverkande el. 

Priset för fjärrvärme är fast genom 
året för villor, och för näringsidkare 
införs från den 1 november i år 
en ny prismodell som belönar 
energieffektivisering och som i sin 
tur leder till kostnadssänkning. 
Alla som har möjlighet 
att använda fjärrvärme 
rekommenderas verkligen att göra 
det. 

MILJÖVÄNLIG FJÄRRVÄRME

NYA SÄKERHETS-, CERTIFIERINGS OCH 
RÅDGIVNINGSTJÄNSTER
Höganäs Energis fokus är energilösningar till våra 
kunder, och som ett led i detta, kan vi nu också 
erbjuda tryggdrift-avtal, energikartläggning, 
energideklaration och kontroll av värme- och 
ventilationsanläggningar. Systemrådgivning och 
miljöcertifiering är också något vi nu levererar. 

Tillsammans med företaget AddBrain hjälper vi 
kunder som önskar att få ännu bättre kontroll på 
sin energianvändning. 

BESTÄLL KALENDER FÖR 2022
Det är bra att hålla reda på dagarna och samtidigt 
ha något trevligt att titta på. 

Alla som är eller väljer att bli elhandelskund hos 
Höganäs Energi Handel AB, kan kostnadsfritt 
beställa en väggkalender med motiv förknippat med 
Kullabygden. Bilderna är tagna av bygdens egna 
invånare eller semestergäster. 

Kalendern beställer du genom att fylla i 
beställningsformuläret på vår hemsida https://www.
hoganasenergi.se/elhandel/kalender2022 eller ringa 
oss på 042-33 74 00. 

Sista datum för att beställa nästa års kalender är den 
31 oktober 2021. 



AVSÄNDARE
Höganäs Energi AB

Verkstadsgatan 13 C
26382 Höganäs

KONTAKT
Tel 042 - 33 74 00

kundservice.el@hoganas.se
www.hoganasenergi.se

ÖPPETTIDER
Vardagar måndag - fredag  

09:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00

I närmare ett år har det varit byggarbetsplats vid 
Höganäs Energi och det har varit svårt att besöka 
oss, både på grund av corona-restriktioner samt 
alla byggställningar. Nu är ställningarna borta och 
du möts av glas och röda och svarta väggar på 
Verkstadsgatan 13 C. 

Hela frontväggen och taket på vår byggnad består av 
solceller. Det är inte mindre än 154 solcellspaneler 
som beräknas producera cirka 50 000 kWh per år. 

Invändigt är det reception och kontor på första 
våningen, och på övervåningen är det en stor 

möteslokal där det framöver kommer att vara både 
utställningar och föreläsningar. 

- ”Vi vill kunna erbjuda en mötesplats för 
energifrågor som också utstrålar energi, och det 
tycker vi att vi har lyckats med”,  
säger VD Benny Ulmestig. 

Så snart restriktionerna är över öppnar vi dörrarna 
igen och tar emot alla som vill prata energi med oss. 

UTBYGGNADEN ÄR KLAR

DRIFTINFORMATION
För information om strömavbrott 

 och planerade underhåll, se 
 hoganasenergi.se/kundservice/driftinformation

Där kan du registrera mobilnummer som ska få  
information via sms för avbrott på en viss adress. 

VILL DU VETA MER OM HÖGANÄS ENERGI?
Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn för att få veta vad 
som händer på ditt lokala energibolag. Energi är så mycket, och 

alla behöver vi lite energi i vardagen!


