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BLI VÅR TOA-HJÄLTE!

TÄNK PÅ VAD DU
SPOLAR NER

Du vet väl att det enda du får spola ner
(som inte kommer från din kropp) är
toalettpapper. Allt annat ska kastas
i toaletthinken. Spola smart – gör
det för dig grannen och
hela Karlshamn.

ÄR DU EN TOA-HJÄLTE?

Hurra vad bra! Vi behöver fler som du!
Det har alla hänt oss alla både en och
två gånger... ”Oj, det där skulle jag
nog inte spolat ner”.
Ibland går det lite för fort och vips har
man tryckt på knappen. För vi alla vet
ju att inget annat än just kiss, bajs och
toalettpapper får spolas ner. Och just
därför är det dags att prata toaletthyfs
och just därför pryder detta delikata
ämne förstasidan i vårt nyhetsbrev.
Våtservetter och torkhanddukar toppar
just nu listan på nedspolade saker som
orsakar väldigt dyra stopp i ledningar
och pumphus.
– Det här är ett problem som vi har haft
under en längre tid men vi ser en kraftig

ökning och ett samband med att våra
rutiner ändrats under pandemin. Idag
använder vi mer våtservetter, både antibakteriella och vanliga (till bl a smink,
som städprodukter eller till spädbarn).
Och handdukarna på alla offentliga
toaletter har bytts ut till torkpapper. De
här produkterna bryts inte ner som vanligt toalettpapper utan blir som en stor
hoptvinnad massa och blandas det med
fett blir det förödande och kostar oss
flera hundra tusen kronor varje
månad, säger Ken Sellén, Affärsområdeschef Vatten.
Mängden trasor och fett utgör hela
60% av de 130 ton grovrening som
Sternö Reningsverk tar hand varje år,
alltså ca 75 ton! Tänk dig motsvarande

75 elefanter som måste rensas bort
från ledningar, pumpstationer och från
reningsverket. Visst låter det både dyrt
och onödigt!
Så om vi istället satsar på att bli en
vardagshjälte genom att tänka ”Just
det, den där våtservetten fastnar om jag
spolar ner den”. Ja, hurra, då gör vi oss
alla en riktigt stor tjänst!
Tips 1. En toaletthink på toaletten.
Tips 2. Prata toaletthyfs med barnen.
Tips 3. Spana in www.karlshamnenergi.
se/avlopp.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Bli en toa-hjälte genom att spola
smart.

JAKOB TIPSAR!
SÅ TAR DU BÄST HAND
OM DIN FJÄRRVÄRMEANLÄGGNING
Jakob Elmerstig är Värmeingenjör
och jobbar med kundrelaterade
frågor inom fjärrvärme.
– Våra fjärrvärmecentraler är oftast
bekymmersfria men kan behöva lite
tillsyn, som nu inför hösten. Några
av sakerna man kan göra själv är att
se över trycket. Det ska ha riktvärdet 0,8–1,2 bar i ett hus som har två
plan och källare. Är enstaka element
kalla kan du behöva lufta dessa eller
kontrollera ventil och termostat. Är
det fel på flera, så har det troligtvis
att göra med trycket eller pumpen,
säger Jakob.
IDA SVÄRD OCH IDA BÄRTFORS
VID MÖRRUMS SKOLA.

GRÖNA OCH
SKÖNA PLANER
FÖR FJÄRRVÄRME

Målet är att vår fjärrvärme ska vara 100 %
förnybar och vi är inte många decimaler därifrån.
– Att jobba med fjärrvärme är fantastiskt skoj, säger Ida
Bärtfors, Affärsområdeschef för Värme och kyla på Karlshamn
Energi. Jag brinner för miljön och att kunna leverera 99,4
procent fossilfri värme till hälften av Karlshamns hushåll gör
gott i själen. Vi har ett fantastiskt fint samarbete i Karlshamn
med industrin, som Södra i Mörrum och AAK och våra andra
samarbetspartners, som t ex Noda Intelligent System.
– Vi har ett intelligent fjärrvärmesystem som hela tiden
utvecklas. Idag sitter det trådlösa inomhusgivare på alla nyinstallationer som kommunicerar med kundernas värmesystem.
Det bidrar till ökad komfort men också till energieffektivare
förbrukning, säger Ida Bärtfors.
Men planer finns det många... Ida Svärd, som jobbar som
projektör inom fjärrvärme, har fullt upp. Hon ritar nya ledningar
i bostadsområden, handelsområden och förtätar befintliga områden. Det finns ett stort intresse i kommunen att få fjärrvärme

– Vi har ett serviceavtal som heter
Trygg Värme villa och det är många
som tycker det är smidigt att vi
besöker dem för att göra en besiktning. Det ingår även tjänster eller
produkter till ett värde av 3 500:om året. Den senaste tiden har vi
bytt många cirkulationspumpar och
det är något som kan komma som
en oförutsedd kostnad som Trygg
Värme faktiskt täcker in.
– Jag vill också slå ett slag för om
du köpt ett nytt hus med fjärrvärme
så kommer vi gärna hem till dig
och din central för ett kostnadsfritt
besök, hälsar Jakob.

JAKOB ELMERSTIG
VÄRMEINGENJÖR

och med tanke på dagens elpris står sig fjärrvärme än bättre.
– Senaste projekten är utbyggnad vid Mörrums skola, Sömnadsvägen i Strömma, industriområdet i Asarum (bl a där
House of Padel ligger), flygfältet i Asarum och Torget. Och vi
planerar för många fler, vilket är jätteroligt, säger Ida Svärd.
MOT MILJÖMÅLET
Under 2022 kommer den nya panncentralen i Tostarp stå klar.
Det är en 15 MW stor anläggning som drivs av biobränsle som
kan förse betydligt fler kunder med värme.
– Den kommer även ersätta några av våra mindre anläggningar
som idag drivs av fossil olja, vilket gör att vi kommer att ta ett
stort kliv uppåt mot vårt miljömål. Men som alla våra hetvattencentraler så används de bara som topp och reservanläggningar, säger Ida Bärtfors.

JOHAN WESTMAR OCH PER HÅKANSSON

VARFÖR ÄR MIN ELRÄKNING SÅ HÖG?
Den frågan får Johan ofta. Och
det är inte så konstigt. Elpriset
är på allas läppar och inom
loppet av ett år har elpriset
faktiskt tredubblats.
– Vi har haft en extrem tuff period,
vattenmagasinen i Sverige och Norge
har legat på en mycket låg nivå. Det
har varit en ovanligt vindfri sommar och
termins- och spotpriserna i Norden och
på den tyska marknaden har varit hög,
säger Per Håkansson, Affärsområdeschef och vice VD. Så summerar han
snabbt de stigande priserna.
– Tyvärr ser det inte bättre ut än.
Spotpriserna stiger och vi köper in el till
rekordhöga priser och det är tyvärr inget
vi kan påverka, säger Per.
Hur ska man som kund tänka?
– Det är ju först nu under hösten
som man förbrukar mer el än under
sommaren. Har du ett befintligt fast
elavtal betalar du inte mer för elen än
vad du gjort tidigare utan det beror ju
på hur mycket el du gör av med varje
månad. De som har rörligt elpris, följer

elmarknadens upp- och nedgångar och
de märker tydligare av elpriset. För att
undvika högre fakturor behöver man
se över sin elförbrukning, säger Johan
Westmar, Kundservicerådgivare och
elhandelssäljare.
– Ska du teckna elavtal är det viktigt
att läsa det ”finstilta” hos elbolagen du
jämför med. Lockas man av ett väldigt
billigt elpris, kan det vara så att den
fasta avgiften är betydligt dyrare så att
det faktiskt inte blir mycket billigare i
längden. Låter det för bra, är det tyvärr
oftast det, säger Johan Westmar.

gamla glödlampor till led, stäng av dina
elprylar och dra ut dina laddare när de
inte används. Ställ in rätt temperatur i
kyl och frys. Tvätta i lägre grader och
lufttorka dina kläder i stället för att
torktumla och ta en kort dusch istället
för ett bad.
– Sen finns det lite större saker man
kan göra för att se om sitt hus, som att
producera egen energi, säger Per.
– Ja, med tanke på vad vi betalat för
elen som vi köper in från våra solcellsproducenter i sommar har de nog varit
ganska nöjda, flikar Johan in med ett
leende.

Fast eller rörligt elpris?
– Man behöver ta ställning till vilken
årsförbrukning man har och hur säker
man vill känna sig. Med ett fast elavtal
undviker man variationerna. De här
topparna och dalarna som vi ser på
det rörliga elpriset får vi nog räkna med
framöver, säger Per Håkansson.

MER MATNYTTIG FAKTA

Vad kan jag göra själv för att hålla
nere kostnaderna?
Det finns massa råd för att energieffektivisera och hur man förbrukar mindre el.
Att sänka inomhustemperaturen någon
grad i vinter gör stor skillnad. Byt ut

DET RÖRLIGA ELPRISET

Vill du veta mer om elområden, elpriser
eller läsa på om elavtal? Läs mer på
Energimarknadsinspektionen:
www.ei.se/konsument/el/
Vill du jämföra elavtal, gör det på den
oberoende sajten Elpriskollen:
www.elpriskollen.se
På www.karlshamnenergi.se hittar du
också tips på hur man kan få ner sin
förbrukning och du kan läsa mer om
våra produkter, tjänster samt om dina
förmåner som elhandelskund.
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INKL SKATTER
PÅSLAG & MOMS

115,4

95,20

99,90

68,1

60,09

65,18

78,54

71,41

58,03

53,70

42,86

54,33

60,31

37,43

EXKL SKATTER,
PÅSLAG & MOMS

89,05

72,88

76,63

51,18

44,77

48,84

59,53

53,83

43,12

39,66

30,99

39,96

44,65

26,24

SNITTPRIS 2020: INKL. MOMS 42,29 ÖRE/KWH, EXKL.MOMS 33,83 ÖRE/KWH

VI ÄGS AV
INVÅNARNA
I KARLSHAMN

KOPPLA AV, UPP OCH PÅ
– I SKÄRGÅRDEN.

”En spännande, lärorik
och framförallt fin miljö
att jobba i!”
Att förlägga fiber i skärgården är det inte så
många som gjort och intresset har varit stort
från både boenden och andra nätägare.
– Vi är i slutfasen av projektet och vi är väldigt
stolta över allt jobb som lagts ner. Vi visste att
det inte var det lättaste projektet som vi tog oss
an och vi har stött på saker som måste lösas
efter andra premisser, säger Patrick Ågren,
Affärsområdeschef Bredband på Karlshamn
Energi. Det känns bra att snart kunna erbjuda
möjlighet till snabb, trygg och bra uppkoppling
till havs.
Bildtext: Lite material som ska fraktas
ut till skärgården. Fotograf Carl Wrenberg.

Hör av dig!

Har du flyttat, bytt mail eller nummer?
Vi efterlyser dina kontaktuppgifter.
Vi får tyvärr inga automatiska uppgifter
när du flyttar. Ska du flytta, kan du använda vår flyttanmälan på vår hemsida eller
i vår app. Har du redan flyttat eller bytt
mailadress eller nummer, kontakta gärna
Kundservice.

SMS VID DRIFTSTÖRNING
På vår hemsida hittar ni alltid våra aktuella
driftmeddelanden. Men om vi behöver nå
dig snabbt vid t.ex en större läcka eller ett
avbrott, använder vi oss av en sms-tjänst.
På karlshamnenergi.se/sms-tjanst/ kan
du enkelt registrera ditt nummer och din
adress. Så missar du ingen viktig driftstörning i framtiden som påverkar dig.

DÖRREN ÄR ÖPPEN
VÄLKOMNA TILLBAKA!

VINSTREGN HELA SOMMAREN!

Var du en av de lyckliga vinnarna i vår
sommartävling? Sex veckor i juli och
augusti var vi på besök i Citygallerians
skyltfönster på Drottninggatan. Där
kunde besökarna stanna till och gissa
svaret på veckans fråga. 18 fina vinster
med bl a upplevelser på hemmaplan
delades ut. Vinsterna köpte vi så klart
hos några av våra fina elhandelskunder.

Den 29 september öppnade vi
upp vår entré för besökare igen.
Chat, telefon och mail är bra, men
ibland är det skönt att kunna ses
fysiskt.

VI JOBBAR FÖR EN

NI HITTAR OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK,
INSTAGRAM OCH I VÅR APP. VI SES DÄR!

GRÖNARE KOMMUN
Ansvarig utgivare
Emma Asinger Weibull

0454-818 46

PS. Till jul kommer
nästa nyhetsbrev.

Box 174, 374 23 Karlshamn
Besöksadress Prinsgatan 45
Telefon växel 0454-818 00
karlshamnenergi.se

