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Bo Wiklander och Anders Svensson är glada att
Brf Dala valde att satsa på solceller 2019. Idag
är trycket på solcellsleverantörerna så högt att
Karlshamn Energi redan har täckt upp hela 2022
med installationer.

VÄLKOMMEN TILL SOLIGA GATAN
På Lindenborgsstigen i Karlshamn är
solenergin guld värd. För tre år sedan
valde Brf Dala att satsa på att installera solceller på alla fastigheter.

– Jag tycker det är en förnuftig investering för vem som helst, oavsett om det
är ett privat hus eller bostadsrättsförening, säger Bo Wiklander, ordförande i Brf
Dala.
Lindenborgsstigen slingrar sig fram
mellan de små välskötta husen och
vackra trädgårdarna. Alla tak som
vetter mot solsidan har paneler som
ger miljövänlig el och betydligt lägre
driftkostnader.
SOLEN BLEV EN SNACKIS
– Solpanelerna är fortfarande en liten
snackis bland oss grannar – särskilt
när elpriserna har kommit på tal, säger
Anders Svensson som bott i kvarteret i
20 år.
Vid årsskiftet 2018-2019 hade Brf
Dala styrelsemöte och skulle bland annat besluta om ett sparat överskott som
man tänkte använda till amorteringar.
Men Bo Wiklander fick in styrelsen på

ett annat spår.
– Jag gjorde en kalkyl och sa att vi skulle tjäna mer på solceller kort- och långsiktigt. Sedan bjöd jag in Karlshamn Energis solcellsexpert Rickard Holmström
för att alla skulle få teknisk information,
säger Bo. Därefter röstade stämman
enhälligt för att satsa på solceller.
– När min sambo kom hem från det mötet och pratade om det och då var det
helt nytt för mig. Jag som är lite miljövän
tyckte inte det var något att tveka om,
säger Anders Svensson.

MÅNGA VINNINGAR
Hösten 2019 kom installationerna i
gång och samtliga 22 hushåll på Lindenborgsstigen kunde ta vara på solenergin
innan årets slut.
– Det var hur smidigt som helst för oss
boende. Anläggningen sköter sig själv,
men jag kan tänka på solcellerna i december då det är lite sol. Då minns jag
de gamla fakturorna och tittar gärna på
de nya, ler Anders Svensson.
Bo, som har jobbat många år på
ett stort energibolag, sammanställer
vinningarna med föreningens totala

produktion vid varje årsskifte.
– Miljöbesparingen blir cirka 20 000 kilo
koldioxid per år. Det är stor skillnad i förtjänst mellan 2021 och 2022 och utifrån
nuvarande energipriser och låneräntor
får vi en kortare avbetalningstid på investeringen än vi beräknade från början.
SOLSAFARI TILL DALA
Med paneler på varje hus och en totalproduktion upp emot 215-220 000 kWh
varje år, har Lindenborgsstigen blivit ett
besöksmål för solsugna.
– Vi har nog haft minst tio intressenter
här. Nyligen var vi också med i en
”Solsafari” som Energirådgivarna
arrangerat, säger Bo Wiklander.

Appen Karlshamn
Energi finns att
hämta i App Store
eller Google Play.

VAR SKA VI BADA IDAG?

Gratistjänsten ”Badtemp” engagerar.
Det märker vi på de många nyfikna frågor och önskemål om fler listade badplatser som vi får under badsäsongen.

dessvärre inte visa i appen, fortsätter Per.
Vi begränsar det till kommunala badplatser/bryggor som kommunen sköter om
och där vattenkvaliten kontrolleras. Men
det måste även finnas tillräcklig täckning.

Det började med ett pilotprojekt och blev
snabbt en sommarhit. Än idag är det den
mest besökta tjänsten i vår app.
– Vi är jätteglada över att Badtempen är så populär. Det är ju en teknisk
lösning som Karlshamn Energi erbjuder
gratis som en nyttig och kul hjälp till alla
badsugna, oavsett om man är kund hos
oss eller inte, säger Per Håkansson,
marknadschef på Karlshamn Energi.
– Alla badplatser i vår kommun kan vi

FLER BADPLATSER
– Premiäråret 2018 satte vi sensorer
på bojar ute i havet som rapporterade
vattentemperaturen i Sternö, Kollevik och
Långasjön men tyvärr blev de för utsatta.
Året därpå finslipades tekniken och de
sattes i anslutning till bryggorna, vilket har
varit bättre och gjort att vi kunnat utöka
badplatserna varje år, säger Per Håkansson. Många timmar läggs på att utveckla,

förbättra och underhålla – med fler
badplatser kommer även mer underhåll,
fortsätter Per.
HUR FUNKAR DET EGENTLIGEN?
Badsensorernas LoRa-signal skickas ut
i luften och fångas upp av en mottagare.
En badplats som är långt ifrån en mast
och omgiven av skog eller berg kan därför
störa signalen.
– Ett bra exempel är Köpegårda, som är
en nyhet för i år. Där har vi fått förstärka
med en mottagare som får ström via en
solcellsanläggning för att kunna fånga upp
och skicka vidare informationen, säger
Andreas Bergholtz, nätverkstekniker.

Elpriskompensationen för mars månad
Regeringen har beslutat om en förlängd
elpriskompensation för hushåll i elprisområde 3 och 4, som haft en förbrukning
om minst 400 kWh under mars månad.
Den förlängda elpriskompensationen för
mars gäller endast elkunder i södra/mellersta Sverige och kommer att vara från
en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000
kronor, beroende på förbrukning. Taket

för stödet kommer vara 2 000 kWh, men
golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler
ska omfattas.
Elpriskompensationen hanteras av din
elnätsägare. För Karlshamn Energis
elnätskunder som omfattas av kompensationen sker avdraget automatiskt på din julifaktura.

DET RÖRLIGA ELPRISET

ELOMRÅDE 4

MÅNAD/
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MAJ
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APRIL
2022

MARS
2022

FEB
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JAN
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SEPT
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JUNI
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INKL SKATTER
PÅSLAG & MOMS

184,86

148,55

208,84

116,45

151,02

253,50

160,42

120,80

163,33

115,44

95,20

99,90

68,1

EXKL PÅSLAG &
MOMS

144,59

115,54

163,77

89,86

117,51

199,53

125,04

93,33

127,36

89,05

72,88

76,63

51,18

SNITTPRIS 2021: INKL. PÅSLAG (2,8 ÖRE + MOMS) 112,65 ÖRE/KWH. EXKL. PÅSLAG (2,8 ÖRE) & MOMS 86,82 ÖRE/KWH

ANVÄND
VATTNET SMART

Gör det för dig, grannen
och för hela Karlshamn.

ANVÄND VATTNET SMART
Alla älskar vi vatten och under
sommaren förbrukar vi betydligt
mer vatten än under övrig tid på
året. När alla använder vattnet
samtidigt, hinner vi inte alltid
producera tillräckligt i vårt vattenverk. Tänk därför lite extra på hur
och när du använder vattnet så
det räcker till oss alla i sommar.

tempo (gärna nattetid) för att undvika att
VATTENSMARTA SOMMARTIPS
området får lågt tryck och brunt vatten i
� Vattna nattetid (mellan kl 21:00-06:00)
kranen. Registrera gärna din vattenförbevattning dagtid kräver mycket större
brukning före och efter under Mina Sidor
volymer då största delen av vattnet avså debiterar vi dig för vattnet du förbrukat
dunstar.
på din nästa faktura.
� Gräv ner en bevattningsslang i rabatterna
� Spara regnvattnet och använd till bevattoch vattna rötterna direkt.
ning.
� Om du är poolägare, investera i ett bra
� Så inte gräsmatta eller plantera nya häckreningssystem så att du kan använda
ar under sommaren, det kräver mycket
samma vatten hela sommaren och tänk
bevattning.
på att fylla upp poolen i ett långsamt

KONST PÅ
ELSKÅP
Det blev färgglatt i centrum när
eleverna på estetiska programmet på
Väggaskolan fick i uppdrag av Karlshamns kommun att smycka några av
våra elnätsskåp.
Sex konstelever hoppade på den
kreativa uppgiften att designa varsitt
elskåp (elskåpslucka) och nu är verken
klara att beskådas inne
i centrum. Nästa gång
du är i stan kanske du
stannar till lite extra vid
våra elskåp...
GATA OCH KONSTNÄR

1. Drottninggatan 55 B, Ayla Johnsson
2. Drottninggatan 61, Lo Odell Järlemyr
3. Kyrkogatan 12, Vilgot Nygren
4. Vinkelgatan 11, Isabella Zeberg
5. Kungsgatan 44, Louise Olofsson
6. Kungsgatan 24, Amanda Eriksson

REGISTRERA DIN
VATTENFÖRBRUKNING
Vi installerar smarta vattenmätare som
håller koll på din förbrukning, men tills
dess att du fått din vattenmätare bytt,
behöver vi din hjälp med att läsa av din
vattenmätarställning.
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För att vi ska kunna debitera dig så
korrekt som möjligt ser vi gärna att du
rapporterar in din förbrukning flera gånger om året. Du lämnar enkelt din mätarställning/förbrukning under Mina Sidor
som du når på vår hemsida eller från
vår app. Vill du hellre lämna uppgifterna
via telefon eller ett svarskort kontakta
Kundservice på 0454-818 00.

VI ÄGS AV
INVÅNARNA
I KARLSHAMN

SOMMARKRYSS
2

Klura ut vårt kryss eller skicka in din
bästa bild så kan du vinna biljetter till
några av sommarens härliga evenemang.
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Besök karlshamnenergi.se/sommartavling för
att läsa mer, där hittar du även tävlingsregler
och vinster. Vinn biljetter till familjeföreställningarna ”Ronja Rövardotter” och ”Stormen,
Mirandas saga”.
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TVÅ TÄVLINGAR – SÅ HÄR GÖR DU
1. Lös vårt lilla kryss. Klipp ut och
skicka in eller lämna ditt bidrag på vår
hemsida. Vinn biljett till Travfestivalen.
2. Tävla med din bästa bild på ditt
favoritställe. Var laddar du dina
batterier i sommar?
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SOMMARTÄVLINGAR!

TÄVLA
& VINN!

1. Har man koll på i vår app
2. Vår hemmaplan
3. Får vi från Mien
4. Kan du producera själv
5. Vårfärg och vår färg
6. För kraften hem till dig
7. Miljövänlig värmekälla
8. Annat ord för övärld
9. Bra för mage och streaming

7 JULI

AVSLUTAS
TÄVLINGARNA.
LYCKA TILL!

GLAD SOMMAR!
Då är det äntligen dags för sol, lata
dagar, härliga bad och utflykter till
nära och kära. Vi hoppas ni alla får
en riktigt härlig sommar!

RÄTT SVAR:

Under semestertider, mellan 20/6-19/8, håller
Kundservice lunchstängt. Ni når oss som vanligt på
telefon 0454-818 00 mellan kl 08-12 och kl 13-16
och via mail, chatt eller genom ett besök
på Prinsgatan 45. Välkommen!

VI JOBBAR FÖR EN

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

GRÖNARE KOMMUN
Redaktion
Emma Asinger Weibull
Rickard Hultin

0454-818 46
0454-20 48 89

Klurat ut det? Skicka in ditt svar på karlshamnenergi.se/sommartavling
eller klipp/riv av sidan och lägg i ett kuvert (glöm inte frimärket) och posta
till Karlshamn Energi ”Sommartävling”, Box 174, 374 23 Karlshamn.
Senast den 7/7-22 önskar vi få in ditt svar. Vi drar 20 vinnare som får en
biljett till Travfestivalen som gäller den 20 eller 21 juli. Vinnarna presenteras på vår hemsida. Lycka till!

PS. I sept kommer
nästa nyhetsbrev.

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

