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Över 50 hushåll har
tecknat serviceavtal

I normalfallet äger och
att tillgå går det ibland att
ansvarar du som kund
serva och reparera
själv för fjärrvärmeannars kan man
Du har väl
centralen i ditt hus.
behöva byta ut hela
inte missat att vi
När den börjar bli
centralen mot en
till åren är det inte
erbjuder serviceavtal ny. I samband med
alltid du kan vara
ett sådant byte
på fjärrvärmesäker på att den
kan
du nu teckna
centralen?
fungerar som den
ett serviceavtal med
ska och arbetar effekoss.
tivt. Finns det reservdelar
Serviceavtalet innebär
att du försäkrar dig om att

fjärrvärmecentralen är i gott
skick och skulle det hända något finns vi där och hjälper dig.
Vi erbjuder dig olika servicenivåer och prisbilder beroende på hur just du vill ha ditt
serviceavtal med oss.
Över 50 hushåll har redan
tecknat denna nya tjänst.
Läs mer om våra avtal och
priser på vaggerydsenergi.se

Oscar ny på IT-driften!
Vaggeryds energi har förstärkt bemanningen genom en nyanställning av
Oscar-Smith Oskarsson. Han är ansvarig för Intern IT och kommer att jobba
mest med företagets interna drift och systemfrågor. Han har goda erfarenheter inom området då han tidigare har arbetat som it-tekniker på bl a ITAB
i Jönköping och på Vaggeryds kommun. Oscar är född och uppvuxen i Götafors där han även idag är bosatt med fru och barn. Vi hälsar Oscar varmt
välkommen till oss.
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8I ELPRISKOMPENSATION
MILJONER
El

priskompensationen
som är beslutad av den
Svenska regeringen gäller för december, januari och
februari månad och Vaggeryds
energi kommer totalt att betala
ut närmare 8 miljoner kronor.
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Besök oss i vårt tält och
diskutera elpriser, TV- och
fibertjänster eller fjärrvärme.
För dig som ännu inte är
fiber- eller bredbandskund
hos oss kommer vi även att
ha förmånliga erbjudanden
du inte vill missa.
Mer info på:
www.vaggerydsenergi.se

Mina sidor
Under fliken mina sidor ser du
din förbrukning, avtal, fakturor
med mera. Du kan även skicka
ett ärende eller en fråga till
oss. Mina sidor är dina personliga sidor på vår webbplats.
Du loggar enkelt in med ditt
kundnummer och de fyra sista
siffrorna i ditt person- eller
organisationsnummer.

Välkommen Ulrika
Vaggeryds energi befinner
sig nu i en expansiv fas och
har därför valt att utöka sin
bemanning med projektledare
Ulrika Lahti. Ulrika är ursprungligen från Norrbotten, men
bor idag utanför Huskvarna
med man och barn. De har ett
lantställe med de vilda djuren
inpå husknuten där de i princip
även är självförsörjande på

grönsaker. Hos oss kommer
arbetet bestå av projektledning
av företagets alla större projekt
och inledningsvis VEAB:s nya
fjärrvärmeproduktion.
Ulrika har tidigare erfarenheter från liknande uppdrag
bl a på Jönköping Energi som
biogaschef och nu senast på
Vaggeryds kommun som miljöinspektör.
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Så blir du kompenserad
Kompensationen regleras automatiskt till dig som kund utifrån den kompensationstrappa
som regeringen presenterat.
De kunder som är berättigade
till en högre kompensation
än totalbeloppet på fakturan i
maj kommer fortsätta kompenseras på nästkommande
månadsfaktura tills beloppet är
kompenserat.
Stödet är riktat till privata
hushåll och du behöver inte
ansöka om bidraget.
Ersättningsmodellen är
utformad som en trappa som
börjar vid en elförbrukning på
700 kWh per månad upp till en
förbrukning på över 2000 kWh
per månad, där taket ligger.

»Frammedagen«
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Förbrukning per månad (kWh)

Du som är nätkund hos
Vaggeryds elverk kommer att
få en kompensation via ett
avdrag på din elnätsfaktura i
maj månad. Det kommer inte
vara möjligt att få ersättningen
utbetald i pengar.
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