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Ett TOPPMODERNT  
mobilt reservkraftverk  
kommer lastat! 

Elnätets beredskap för stör-
ningar förbättras med ett nytt 
aggregat om 100 kVA från 
Coromatic AB. Dessutom kan 
aggregatet fasas in mot elnätet 

innan strömmen bryts. Det 
innebär att vi kan göra visst 
underhåll och förstärkning 
av elnätet utan att vi behöver 
stänga av strömmen hos dig.

Nu har vi anslutit vår första 
kund på Stigamoområdet. Det 
är Padel Panorama som har 
valt både fjärrvärme och fiber
anslutning från oss! 

Martin nyanställd på stadsnät!
Vaggeryds Energi har för-
stärkt bemanningen på stads-

nät genom en nyanställning 
av Martin Svensson. Martin är 

nätverkstekniker och kommer främst 
att jobba med fibernätets drift och 
systemfrågor. Han har goda erfaren-
heter inom området då han tidigare har 
arbetat som drifttekniker på Telia i 17 
år. Martin är 41 år och bor med fru och 
barn i Jönköping. Född och uppvuxen i 
Vaggeryd, så han har god lokalkännedom 
i kommunen. Vi hälsar Martin varmt 
välkommen till Vaggeryds Energi.

Under fliken mina sidor på  
vaggerydsenergi.se ser du enkelt din 

förbrukning, avtal, fakturor m m. Du kan 
även skicka ett ärende eller en fråga till 

oss. Logga in med ditt kundnummer och 
de fyra sista siffrorna i ditt person eller 

organisationsnummer. 

Skapa överblick  
på Mina sidor 

PADEL  
PANORMA  
FÖRST ATT  
ANSLUTA PÅ  
STIGAMO
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Krafttag för röjning av 
LEDNINGSGATOR

Röjkraft Väst har under februari röjt Vaggeryds Elverk ABs led-
ningsgator för både hög- och lågspänning. Hela 10 mils ledning har 
vädersäkrats. Stort tack och välkomna åter säger vi till Röjkraft.

Kallt och torrt 
väder ger höga 
elpriser

Februarimånadens kalla och 
torra väder i Sverige har gjort 
att priset på elmarknaden är på 
väldigt höga nivåer. Dessutom 
har ökningen i elförbrukningen 
och minskningen av vindkrafts-
produktionen bidragit. 
 Nu när kylan släpper stabili-
serar sig priset igen. 
 Vill du se över dina avtal – 
kontakta oss så hjälper vi dig.

Börjar din Fjärrvärmecen-
tral bli gammal och sliten? 
Du har väl inte missat att 
vi tryggt och smidigt kan 
hjälpa dig med hela pro-
cessen med att byta till en 
ny central? 

Dags att byta fjärrvärmecentral?
Kolla på vår hemsida under 
fjärrvärme för mer informa-
tion.

Välkommen Kinnarps och 
Stacke Hydraulik…
… som nya fjärrvärmekunder! 
Tack för att ni väljer en säker, 
resurseffektiv och hållbar upp-
värmning. 


