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BÄTTRE SERVICE MED NY WEBBSIDA
Nu har vi lanserat vår nya webbsida som 
är helt mobilanpassad. Nu blir det enklare 
för dig att teckna tjänster direkt via nätet 
samt få en hel del tips kring allt från hur 
du ställer in din fjärrvärmeanläggning till 
hur du bäst hanterar ett strömavbrott och 
sparar energi. 

Vår tidigare webbsida har hängt med ett tag 
och i takt med att det tillkommit nya tekniker, 
och fler tjänster har behovet av en ny och 
modernare webbsida uppstått. Vi är måna om 
att ge er som kunder snabb och god service 
och en ny webbsida ger oss möjligheten att 
på ett bra sätt ge tydlig information om våra 
tjänster och kring vad som händer hos oss 
på företaget. För att sidan ska vara tillgänglig 
för alla har vi dessutom försett den med en 
översättningsfunktion så att man kan få sidan 

på det språk man önskar samt en ”lyssna-
funktion” som innebär att man kan få sidan 
uppläst om man har svårigheter med att läsa 
texten. Det tillsammans med vår chattfunktion 
och möjligheten att besöka webbsidan från 
alla typer av enheter som mobiler och surf-
plattor ger oss en möjlighet att hjälpa dig som 
kund på ett effektivt sätt. 

Några funktioner på vår nya webbsida:

• Chatta med vår kundservice

• Signera avtal direkt med bank-id

• Få tips kring hur du sköter om din fjärr- 
värmeanläggning på bästa sätt

• Teckna dig för fiber

• Lämna in uppgifter från avläsning av din 
vattenmätare och fjärrvärmeanläggning

LÅT OSS  
PRESENTERA ...
... Sandra Mellberg och André Olsson 
två nya och härliga medarbetare hos 
oss på Karlshamn Energi. Sandra är 
anställd på vår kundserviceavdelning 
och arbetar med  elförsäljningen hos 
oss. Sandra är bosatt i Sölvesborg 
och lägger endel av sin fritid på att 
renovera det. Förutom huset får hon 
energi från tränig och att ägna sig 
åt sin hund. Andre är anställd hos 
oss som elmontör, Andre som bor 
här i Karlshamn har tidigare arbetat 
på Csab som svagströmsmontör. 
På fritiden är det Hockey och annan 
träning som gäller. 

VI FORTSÄTTER BYGGA UT FIBERNÄTET!

VI ÄGS AV   
INVÅNARNA   
I KARLSHAMN

M E D A R B E TA R E

VI SPONSRAR ETT HUNDRATAL FÖRENINGAR 
OCH EVENMANG SOM GÖR NÅGOT BRA FÖR  
ATT UTVECKLA VÅR FINA STAD!

Snabbt internet kommer att vara minst 
lika viktigt för oss som el och rent vat-
ten. Vi har använt oss av kopparledning-
ar i mer än 100 år, men koppar är på väg 
att fasas ut och ersättas med fiber. 

Karlshamn Energi satsar därför stort på fiber-
utbyggnaden och arbetet fortsätter gata för 
gata, område för område tills hela kommunen 
är utbyggd. Gällande landsbyggd söker vi 
stöd för flera orter och lägger planerna allt 

eftersom bidrag blir beviljade av Länsstyrelsen. 
När vi startar upp ett nytt område informeras 
ni via brev och kan följa utvecklingen på vår 
webbsida. Det är många entreprenörer inblan-
dade för, grävning, installation och återställning 
och många faktorer som ska stämma. Ibland 
uppstår komplikationer som kan innebära 
försening, och givetvis blir det lite ”uppställt” 
på i de områden vi gräver, hoppas ni har 
överseende med detta. Stora investeringar 
görs men vi bygger för framtiden!



Det kommunala dricksvattnet är en  
av samhällets allra viktigaste resurser, 
och det är ingen självklarhet att ha stän-
dig tillgång till rent vatten från kranen 
eftersom detta viktiga livsmedel faktiskt 
är begränsat.

Karlshamns kommuns huvudvattentäkt i 
Långasjön är helt beroende av tillflöden från 
sjön Mien, söder om Tingsryd, och vattenivå-
erna i Mien har under året varit mycket lägre 

än normalt, vilket gjorde att Karlshamns kom-
mun i somras behövde införa bevattningsför-
bud. De låga grundvattennivåerna är en reali-
tet i flera av landets kommuner. Därför måste 
vi börja värna vårt vatten. Varenda droppe 
räknas. Karlshamns kommun vill passa på att 
tacka alla invånare för den hjälp och förståelse 
som gavs under sommarens bevattningsför-
bud. Era insatser gav effekt. Här är några tips 
på hur man varje dag enkelt kan spara på vårt 
fina vatten. Tack för din hjälp!

Box 174, 374 23 Karlshamn.
Besöksadress Prinsgatan 45.
Tel vx 0454-818 00. Fax 0454-893 30.
E-post info@karlshamnenergi.se
www.karlshamnenergi.se

När du ringer till oss på telefon 0454-818 00, 

svarar Carina, Marie, Glenn eller Sandra som 

hjälper dig direkt, alternativt slussar dig vidare in 

i företaget så att du får prata med den person 

som bäst kan svara på dina frågor. Det är också 

hit du vänder dig för att få prisuppgifter, för att 

skriva avtal om fast eller rörligt elpris, fråga om 

fiberanslutning, göra flyttanmälan eller få svar på 

frågor om fakturan. Om du inte vill ringa är du 

alltid välkommen in till Kundservice måndag 

till fredag kl 8–12, 13–16. Du når oss också 

via hemsidan www.karlshamnenergi.se under 

rubriken Kundservice. Självklart kan du också 

maila oss via kundservice@karlshamnenergi.se. 

Välkommen!

VI JOBBAR FÖR EN 
GRÖNARE KOMMUN

RING SÅ SVARAR VI PÅ 
DINA FRÅGOR!

Det rörliga elpriset har gått upp kraftigt under 
hösten, priset för oktober hamnade på lite 
drygt 40 öre/kWh exklusive energiskatt och 
moms vilket var ca 50% högre än mot-
svarande månad förra året. Även de fasta 
priserna har stigit kraftigt under oktober och 
inledningen av november, prisuppgången var 
omkring 15 öre/kWh jämfört med i somras. 
Anledningen till den kraftiga uppgången var 
främst att det kom lite nederbörd vilket leder 
till underskott i vattenkraftmagasinen. En 
ytterligare orsak till prisuppgången var dyrare  

elpris på kontinenten vilket bidrar till högre 
importpriser. I slutet av november började 
dock elpriset sjunka och nu i inledningen 
av december ligger det fasta priset på strax 
över 40 öre/kWh, exklusive energiskatt och 
moms, vilket är lite drygt 10 öre/kWh högre 
jämfört med i somras. 

ELPRIS
UTVECKLING

i

VARJE DROPPE RÄKNAS!

HUR MYCKET JULMYS
FÅR MAN FÖR 10 KR?

För 10 kronor får man inte mycket idag, 
ungefär en lussebulle till julfikat på stan. 
Så hur mycket julmys får man för 10 
kronor? 

Genomsnittskostnaden på 1,50 kronor per 
kilowattimme baseras på SCB:s uppgifter och 
innehåller nätavgift för en villa med ettårigt elavtal 
inklusive skatt, certifikat och moms. 

• Fem adventsstakar (led) igång dygnet runt.  
 (I ett helt år faktiskt)
• Baka egna lussekatter i varmluftsugn en  
 gång i veckan under hela december.
• Värma några muggar glögg varje dag  
 under december.
• Kolla på iPaden en halvtimme om dagen  
 under december.
• Ha julgranen tänd (led) dygnet runt från  
 lucia ända fram till ”påska” (ca 100 dagar)
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Vi på Karlshamn Energi 
önskar en riktigt god jul 
och ett gott nytt år!

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK!


