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– Det gäller att vara lösningsorienterad 
och ha bra rutiner. För det är mycket att 
tänka på vid en driftstörning, säger Gus-
tav Schuster, byggledare på Vatten.  
Den här dagen är uppdraget att laga en 
vattenläcka på en huvudledning och en 
trafikerad väg i centrala Karlshamn måste 
därför stängas av. Gustav har haft några 
hektiska timmar på morgonen. 

– Först utreder vi var den befintliga läckan 
är någonstans. Sedan får vi göra en 
bedömning av hur många vattenkunder 
vi behöver stänga av för att kunna laga 
läckan. Krävs det även att vi behöver 
stänga av en väg för att laga läckan, är 
det väldigt många telefonsamtal innan vi 
kan göra det, säger Gustav.

Anläggningsarbetare Marcus Hallström 
har jobbat till sent kvällen innan för att 
laga en anslutande vattenläcka i samma 
område. Nu är han tillbaka för att slutföra 
arbetet.  

 – Det blev lite mer komplicerat än vi 
trodde, men nu väntar vi bara på asfalte-
ringen ska bli klar så kan vi snart släppa 
på trafiken igen, säger Marcus.

Gustav och Marcus har för dagen hjälp 
av Elleholms maskin, en av våra många 
viktiga lokala samarbetspartners som 
hjälper till vid de många förnyelse- och 
underhållsarbeten som utförs under året. 
Vare sig det gäller elnät, fjärrvärme, 
fibernät eller vatten- och avlopp, är vår 
personal som jobbar med underhåll vana 
vid att rycka ut i alla väder. Den här vin-
terdagen bär Gustav och Marcus mössor 
mot bitande vind, medan arbetsgropen 
på sommaren kan kännas som en gryta.

– När det är 35 grader är det lite svettigt 
att laga en läcka eller byta ett brustet rör. 
Men det går alltid att lösa, man får se till 
att dricka mycket vatten, säger Marcus 
Hallström.

Vi tar för givet att vattnet spolar när vi slår på kranen. Men flera mil av ledningar kräver 
sitt underhåll och ibland händer något oväntat. Då finns våra drifttekniker som rycker 
ut dygnet runt, året runt.

VI LEVERERAR VID 
DRIFTSTÖRNING 
På Karlshamn Energi finns många 
medarbetare som ser till att allas 
vår vardag fungerar, till exempel 
vid ett driftstopp eller avbrott 
på fjärrvärme, elnät, bredband 
eller vatten och avlopp. Vi jobbar 
också aktivt med förnyelse och 
underhåll av rör och kablar. Detta 
för ännu säkrare leveranser och 
mindre risk för avbrott   
i framtiden. 

Vattenläckan är lagad och nu 
återstår det sista innan asfal-
tering. Marcus till vänster och 
Gustav till höger.

SMS-TJÄNST
Du har väl registrerat ditt mobil-
nummer på karlshamnenergi.se/
sms-tjanst/ så du inte missar viktig 
information om driftstörningar eller 
avbrott som påverkar dig.

VARDAGSHJÄLTAR I UR & SKUR



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

DET RÖRLIGA ELPRISET ELOMRÅDE 4

MÅNAD/
ÅR
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OKT 
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SEPT 
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AUG 
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MAJ  
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APRIL  
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NOV
2021

INKL PÅSLAG & 
MOMS

201,5 116,3 321,0 407,31 169,57 236,61 184,86 148,55 208,84 116,45 151,02 253,50 160,42

EXKL PÅSLAG & 
MOMS

157,9 89,74 253,46 322,54 132,35 185,98 144,59 115,54 163,77 89,86 117,51 199,53 125,04

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

Ja, det är tyvärr ingen nyhet och vi vet att 
ni vet, men nu är det vinter med extrema 
priser och ett stressat elsystem – nu hjälps 
vi alla åt och gör så gott vi kan.

VARFÖR SKA VI SPARA EL?
Vi dämpar elkostnaderna
De höga elpriserna är en tuff utmaning för 
många. Genom att använda mindre el kan 
du minska din elkostnad. 

Vi minskar risken för elbrist
När vi använder mindre el, eller när vi 
använder el när elanvändningen är som 
lägst, avlastar vi elsystemet. Tillsammans 
minskar vi då risken för frånkoppling. 

Vi visar solidaritet
Genom att minska vår elanvändning hjäl-
per vi varandra i Sverige men också våra 
grannländer. 

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT 
MINSKA MIN ELANVÄNDNING?
1. Använd el vid rätt tid på dygnet
Tvätta, diska och ladda elbilen när elan-
vändningen är som lägst. Det vill säga; 
mitt på dagen, på natten och på helgen. 
Det är en av de viktigaste och enklaste 
åtgärderna du kan bidra med. Men tänk 
på brandsäkerheten om du har igång 
elektriska apparater när du sover eller inte 
är hemma.

2. Sänk värmen
Speciellt om du har elvärme. Sänker du 
inomhusvärmen med en grad minskar din 
energianvändning för uppvärmning med 
ungefär fem procent.

3. Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och diska och tvätta mer 
sällan. Du kan dessutom minska din varm-

vattenanvändning med upp till 40 procent 
genom att byta till effektiva kranar.

4. Stäng av apparater och släck   
lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. 
Använd LED-lampor, de drar fyra till fem 
gånger mindre el än halogenlampor.

5. Täta ditt hus
Upp till en tredjedel av en villas värme 
läcker ut genom fönster och dörrar, som 
enkelt kan tätas till låg kostnad.

6. Tänk efter innan du använder el
Undvik det som drar mycket el och som 
du kanske inte behöver, exempelvis 
elburen golvvärme, bastu, spabad och 
torktumlare. 

På energimyndigheten.se kan du läsa mer.

Just nu är energisituationen ansträngd med extremt höga elpriser som följd. Det finns 
också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Tillsammans kan vi förbättra 
situationen genom att minska vår elanvändning och undvika de timmar då elnätet är 
som mest belastat.

 
VARJE 
KILOWATTIMME  
RÄKNAS
 

Vintern är här. 
Nu måste vi alla 
hjälpas åt att 
spara el. 



SPOLA SMART I JUL
Maten vi ställer fram på bordet är en 
av de viktigaste sakerna när vi firar jul 
och ofta äter vi av godsakerna ända in 
i mellandagarna. 

Men både när vi lagar och äter julmaten 
blir det rester kvar och det är viktigt att 
det inte hamnar i vasken. Låt därför våra 
”Spola smart”-tips bli en återkommande 
jultradition (som gäller året om)! 

Tänk på att:
 Alltid torka ur stekpannan med papper 
innan du diskar den, och släng sedan 
pappret i soporna. Då slipper du oroa 
dig för stopp i ledningen.

 Är det mycket fett kvar efter matlag-
ningen kan du även hälla det direkt i 
ditt matavfall. Större mängder olja och 

frityrolja hälls i en behållare som sedan 
lämnas till återvinning.

 Skrapa alltid av maten från tallrikar och 
kastruller direkt i avfallspåsen, inte i 
vasken, innan du diskar. 

Julmaten vi äter och spolar ner i 
toaletten hamnar så småningom i vårt 
reningsverk. Tänk på att: 

 Endast spola ner toalettpapper, kiss 
och bajs i toaletten.

 En pedalhink eller papperskorg är bra 
att ha i badrummet. Här lägger du allt 
som inte får spolas ner i toaletten – 
såsom våtservetter, hår, bindor, tam-
ponger, tandtråd, tops, bomullspads, 
kondomer, tuggummi och snus.

 Prata gärna toaletthyfs med barn (och 
vuxna).

Sågs vi på julskyltningen den 27 
november? Traditionsenligt tassade 
Karlshamn Energis tomtenissar runt 
på Lilla Torg för att dela ut små söta 
julklappar till barnen och bjuda på 
pepparkakor. 

Glädjande var att så många medver-
kade i vår tävling där vi frågade ”Hur 
många år fyller Karlshamn Energi?”. 
Två vinnare som gissade rätt (125 år) 
drogs ur den stora högen av svars-
talonger och belönades med varsin 
priskorg. Håll utkik efter oss nästa år 
då vi dyker upp på olika event i vår 
kommun. GOD JUL!

Karlshamn placerar sig på plats 81 av 
Sveriges 290 kommuner och är fortsatt 
den billigaste kommunen i Blekinge totalt 
sett när det gäller avgifterna för el, vat-
ten, fjärrvärme och hushållsavfall.

I den årliga Nils Holgersson-rapporten 
som kommer i november varje år görs en 
jämförelse mellan Sveriges kommuner vad 
gäller avgifter på el, vatten, fjärrvärme och 
hushållsavfall. 

Fjärrvärmepriset i Karlshamn ligger fortfa-
rande på en låg nivå jämfört med övriga 
landet och placerar sig i jämförelsen på 
plats 37 under år 2022. 

Karlshamn är även den blekingekommun 
med lägst pris för vatten och avlopp (plats 
63 i landet). Karlshamns VA-taxa har histo-
riskt sett varit låg, men sedan några år till-
baka har vi påbörjat det viktiga arbetet med 
att byta ut och förnya gamla ledningsnät. 
Detta ingår i VA-verksamhetens uppdrag 
som bekostas av VA-avgifterna, enligt   
självkostnadsprincipen.

I Nils Holgerssonsrapportens totala ranking 
ingår även avgifter för avfallshantering som   
i Karlshamns kommun sköts av VMAB. 

Källa: www.nilsholgersson.nu 

VI     KARLSHAMN!  

TOPPADE 
MED GRÖNA 
LUVOR



Redaktion
Emma Asinger Weibull 0454-818 46
Rickard Hultin 0454-20 48 89

Box 174, 374 23 Karlshamn
Besöksadress Prinsgatan 45
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VI JOBBAR FÖR EN 
GRÖNARE KOMMUN

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

PS. Nyhetsbrevet 
utkommer 4 ggr/år.

GOD JUL &   
GOTT NYTT ÅR
Avvikande öppettider:
23/12, kl 08-12
26/12, stängt
30/12, kl 08-12
Övriga dagar under perioden 27/12-9/1   
är det öppet mellan kl 8-12 och 13-16. 

5/1, kl 08-12
6/1, stängt

S T R E M A D V Ä R M E
P N U M X C A M S Ö A N
O P K Z S Ä R Å F P F E
L Y S A N D E E L K F R
A M L A D D B O  X Q P G
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R F I B E R M K I G E N
T O A H J Ä L T E D I J

TÄVLA &
VINN ETT  
PRESENT- 

KORT!

HO HO, VAD SÄGER TOMTEN? 
Hitta orden i julklappssäcken och lista ut 
vad tomten säger. Vinn ett presentkort 
från Karlshamns Handel (värde 100 kr).

1) HITTA ORDEN I 
JULKLAPPSSÄCKEN:
LYSANDE | FIBER | SPOLA SMART  
VATTEN | ENERGI | SOLCELLER
TOAHJÄLTE | LADDBOX 
STREAMAD VÄRME | EL

Vi drar 20 vinnare som får ett 
presentkort hem på posten.
Vinnarna presenteras på vår 
hemsida under vecka 3. 

Lycka till!

DINA SVAR ÄR 
VIKTIGA FÖR 
OSS
Under december genomför vi en kundundersökning till 
slumpvis utvalda kunder. Frågorna skickas ut via sms och tar 
bara några minuter att besvara och du svarar helt anonymt. Vi 
uppskattar att du tar dig tid att svara på frågorna – det är ett 
viktigt underlag för oss i vår strävan i att bli ännu lite bättre!

VI ÄGS AV   
 INVÅNARNA   
I KARLSHAMN

2) VILKA ORD BLIR KVAR? 
Klura ut vad tomten säger! Skicka in ditt svar innan den    
13 januari 2023. Maila till marknad@karlshamnenergi.se eller 
klipp ut sidan och skicka in via post. Märk kuverten med   
”Ho ho”, Karlshamn Energi, Box 174, 374 23 Karlshamn

TOMTEN SÄGER:


