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Avbrottsfri kraft
från en modern energikoncern

Vaggeryds Elverk som äger 
elnätet i ungefär halva Vag-

geryds kommun har som du 
kanske känner till bytt ägare. 
Från att ha varit en förvaltning 
inom Vaggeryds kommun till 
att nu vara ett dotterbolag till 
Vaggeryds Energi AB. För-
ändringen är en nödvändig 
modernisering och anpassning 
till dagens och framtidens 
myndighetskrav och lagar. Du 
som kund har förhoppningsvis 
inte märkt något alls. Elen finns 
i kontakten nu som då och vi 
samfakturerar elnätsavgifter-

na smidigt på samma faktura 
precis som tidigare. Det vi har 
skapat är en modern energi-
koncern som står bättre rustad 
för att jobba med framtidens 
utmaningar och möjligheter. 
På så sätt kan vi på ett ännu 
mer effektivt sätt serva dig som 
kund. Vi kan också enklare an-
passa vårt elnät till att ta emot 
mer av den solenergi som i allt 
större omfattning matas in i el-
nätet. Vi kommer också kunna 
bistå med ett robust elnät till 
din framtida fordonsladdning 
och de kringtjänster som kom-
mer utvecklas från det. Elnätet 
har en nyckelroll i omställning-
en till ett fossilfritt samhälle 
och tack vara våra folkvaldas 
kloka beslut att bolagisera 
Vaggeryds Elverk har vi nu 
ännu bättre förutsättningar att 
åstadkomma det.  

Rikard Larsson, vd   

Hoppas inledningen av det nya året har varit bra. Vi har upplevt några 
riktigt varma vintermånader vilket gjort att vi inte behövt elda lika hårt 
som vi brukar i våra pannor. Blåst har det däremot gjort i stor omfatt-
ning. Vi kan med stolthet säga att vi inte haft något elavbrott under in-
ledningen på året som varit orsakat av vind eller regn. Vi har satsat hårt 
de senaste åren med att gräva ner vårt elnät, och nu kan vi alla i vårt 
elnätsområde skörda frukterna av denna satsning. Avbrottsfri kraft 
även när det viner om knutarna och regnet piskar snett mot fasaden.  

Efter en längre period med mycket nederbörd 
har nivåerna stigit till mycket över det normala i 
Lagan. För att få bukt med detta har vi i Götafors 
kraftstation, trots att vi producerat maximalt 

med el, ändå tvingats att släppa förbi cirka 11 
kubikmeter vatten per sekund under cirka tre 
veckors tid. Nivåerna har nu återgått till mer 
normala.

Maxad  
elproduktion i Lagan

Fo
to

: J
oe

y 
H

ua
ng



VI INFORMERAR
MARS 2020

KONTAKTA OSS: 0393 - 67 86 30 

VAGGERYDS ENERGI AB.  HERMES VÄG 10, 567 32 VAGGERYD.  TEL 0393 - 67 86 30
WWW.VAGGERYDSENERGI.SE

… är dina personliga sidor på vår webb-
plats. Du loggar enkelt in med ditt kund-
nummer och de fyra sista siffrorna i ditt 
person- eller organisationsnummer och 
kan snabbt få överblick på förbrukning, 
fakturor och avtal. 

Hanna Axelsson är sedan i 
höstas den som hjälper dig 
med svaren på dina frågor 
till vår kundtjänst. 

Vaggeryds Energi AB är det 
lokala elbolaget i Vaggeryds 
kommun.
 Vi koncentrerar oss i första 
hand på den lokala markna-
den. Vi finns alltid nära dig 

med en personlig service. En 
trygghet för dig som kund. Den 
eventuella vinst som uppstår i 
vår verksamhet återinvesteras 
alltid i bolaget och i kommu-
nen.

Mina sidor…
ny på kundtjänst
Hanna
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Teckna ett lokalt elavtal! 

Vattenfaktura från  
Vaggeryds Energi

Börjar din fjärrvärmecentral bli utsliten?

 Besök oss på Hermes Väg 10 
eller ring oss 0393-67 86 30. 
 Du kan också teckna ditt elav-
tal direkt på vår hemsida.
 Gå in under Elhandel – Våra 
avtal och priser.

Vaggeryds kommun skickar 
inte längre ut något kort för 
avläsning av vattenmätaren 
till fastighetsägare som har 
kommunalt dricksvatten. Du 
som har en digital vattenmäta-
re behöver inte läsa av vatten-
mätaren alls och du som ännu 
inte har fått en digital vatten-
mätare ansvarar själv för att 
ringa eller skicka in självavläs-
ningen och du gör det till oss 
på Vaggeryds Energi. 
 Mejla gärna in din mätar-
ställning till vaggerydsenergi@
vaggeryd.se

Vi erbjuder nu utbyte 
av din fjärrvärme-
central, där vi sköter 
helheten. Det enda du 

behöver göra är att beställa. 

Vid tecknande av serviceavtal 
är kostnaden 29.500 kr efter 
ROT-avdrag. 
 Mer information finns på vår 
hemsida vaggerydsenergi.se
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