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”Jag tycker  
Linde energi  
är bäst i  
Sverige”

Vi har verkligen längtat efter att träffa  
våra kunder och att dela ut vår uppskatta-
de trohetsbonus. I år en hamamhandduk, 
perfekt till sommarens badutflykter och 
picknickturer!

Kundkvällarna planeras att hållas utom- 
hus. Vi serverar i år varken fika eller ställer  
till med något större jippo, eftersom vi vill 
undvika trängsel och folksamlingar. Beroende 
på utvecklingen av den rådande corona- 
pandemin kan kundkvällarna flyttas fram  
med kort varsel.

Besök lindeenergi.se för de senaste  
uppdateringarna eller kontakta  
Kundservice på 0581-887 01.

Närkes Kil
Måndag 31 maj 
Kl 13:00–17:00
Parkeringen vid  
församlingshemmet 

Fellingsbro
Tisdag 8 juni 
Kl 14:00–17:00
Laddstationen/rastplatsen  
på Bergsvägen

Lindesberg
Onsdag 9 juni
Kl 10:00–18:00
Linde energis huvudkontor  
på Skrinnargatan 6

Vi vill passa på att tacka alla kunder 
som deltog i vår kundundersökning!

Inte nog med alla fina kommentarer 
och omdömen, som det i rubriken. Vi 
förbättrar vårt resultat från 2019 och 
landar på det smått fantastiska indexet 
82,49 (skala 0-100). Därmed klättrar vi 

Lindesbergs kommun har länets bäst utbyggda 
laddinfrastruktur med totalt 32 publika laddplatser.  
Under förra året laddades totalt 16 295 kilowattim-
mar (kWh) i kommunens publika nätverk, en ökning 
med 55 procent jämfört med 2019. 

Den genomsnittliga elbilen drar cirka 1,75 kWh 
per mil. Snabb matematik visar att de laddade kilo-
wattimmarna motsvarar en körsträcka drygt två varv 

runt jordklotet med en bensindriven bil.
Sedan invigningen i somras har laddstationen 

vid rastplatsen i Fellingsbro varit den tredje mest 
använda i det publika nätverket.

– Det är fantastiskt roligt att våra publika ladd-
stationer verkligen används och att Fellingsbro seg-
lar upp på topplistan. Fellingsbro fyller ett tidigare 
tomrum på laddkartan, konstaterar Jens Isemo. 

Elbilar laddades två varv runt jorden
från tredje till andraplats bland jämför-
bara energibolag i Sverige.

Kundundersökningen ger oss mycket 
konstruktiv feedback och hjälper oss i 
vårt arbete framåt. Tack än en gång för 
att ni tog er tid att delta!

Som energiproducent har vi ett större 
ansvar än att enbart leverera el och 
värme till bostäder, företag och sam-
hällsfunktioner. Det handlar om hur  
vi hanterar vår produktion och vilka 
värderingar som styr oss framåt. 

– Vi ägs till 100 % av Lindesbergs 
kommun. De pengar vi tjänar stannar  
i kommunen och Bergslagen.  

Varje år investerar vi miljontals kronor i  
ett mer stabilt elnät och hållbara energi-
lösningar. Dessutom sponsrar vi det lokala 
föreningslivet, hälsar Jens Isemo, vd på 
Linde energi.

2010–2020 investerade 
Linde energi 400 miljoner  
kronor i bland annat  
värmeackumulator i  
Lindesberg, energisamarbete 
med Baettr i Guldsmedshyttan, 
vädersäkring av elnätet, förnyelse 
av vattenkraftstationer, publika 
laddplatser för elbilar och  
Solhagen i Torphyttan.

Kraften i  
framtidens  
Bergslagen

Välkommen på  
kundkväll
med trohetsbonus
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Rekordår för den  
hållbara spillvärmen

Ser vi på elåret 2020 inleddes det med två 
månader som var fem grader varmare än 
normalt, vilket gav mindre elförbrukning. 
Samtidigt hade vi god produktion från både 
vind- och vattenkraft.

I början kunde vattnet lagras i vattenkraft-
magasinen, men längre fram på vårkanten 
fungerade inte den strategin då magasinen 
blev fulla. Vi fick se hur elpriserna föll till his-
toriskt låga nivåer. För hela Norden har vi inte 
haft så lågt elpris för ett helt år sedan början 
på 2000-talet. 

2021 är hittills helt olikt 2020 vädermäs-
sigt. Mer normala temperaturer, och därmed 
elförbrukning, och samtidigt är tillgången på 
vatten i de nordiska vattenkraftmagasinen på 
mer normal nivå. 

Vad betyder då det för oss som elkon-
sumenter och kanske även vissa av oss som 
solcellsproducenter? Det vi kan förvänta oss är 
en mer normal prisnivå, kanske på 50 öre/kWh 
inklusive moms. Men mycket hinner hända 
ännu. Vi har mycket ny vindkraft på ingång och 
om elen inte kan exporteras kommer det att 
pressa ner elpriset.

Behöver vi då oroa oss för att elen inte 
räcker till och att vi är på väg att få elbrist?  
Nej, knappast. Den risken är försumbar. 

Arne Jansson medverkar från och med 
detta nummer som oberoende elmark-
nadsexpert och omvärldsbevakare. Arne 
har gedigen erfarenhet från energibran-
schen. Han började sin bana på Gull-
spångs Kraft och har sedan dess bland 
annat varit Marknadschef på Scandem, 
affärsutvecklingsansvarig på Jämtkrafts 
elhandel samt styrelseledamot i Power2U 
och Bee Charging Solutions.

För drygt 20 år sedan inledde Linde 
energi ett samarbete med Billerud-
Korsnäs i Frövi. Spillvärme, energi 
som annars går förlorad, tas tillvara 
och används för att producera fjärr-
värme. När vi summerar år 2020 
kan vi se tillbaka på ett historiskt 
år med hela 94 procent spillvärme 
i den så kallade värmemixen för 
Lindesberg-Frövi-nätet. Samtidigt 
uppgick tillförseln av fossil eldnings-
olja till endast 0,4 procent.

– Konkret innebär detta att vi minskar 
våra koldioxidutsläpp per producerad 
kilowattimme fjärrvärme, vilket i sin tur 
leder till att våra kunder gör en hållbar 
och klimatsmart insats genom att välja 
fjärrvärme som uppvärmningskälla,  
säger Fredrik Jansson, chef affärs- 
område Värme på Linde energi.

Sedan energisamarbetet mellan 
Linde energi och BillerudKorsnäs  
inleddes har koldioxidutsläppen  
minskat från 1 500 ton till endast  
100 ton.

När spillvärmen inte räcker
När spillvärmen inte riktigt räcker till 
tillför vi extra värme till fjärrvärmenätet 
genom att elda främst med återvunnen 
bioolja och pellets vid våra anlägg-
ningar.

Under 2020 konverterade vi en av 
våra oljepannor i Lindesberg från fos-
silt bränsle till biobaserad olja. Tidigare 
har vi bytt ut fossil eldningsolja mot 
så kallad RME-olja vid vår anläggning i 
Vedevåg.

”Jag är mer  
än helnöjd”
Margita Damström hade haft bergvärme i huset i 
20 år, men efter service av anläggningen stod det 
klart att pumpen behövde bytas. Margita började 
undersöka olika alternativ för uppvärmning. 

Efter att dessutom ha pratat med vänner som 
har fjärrvärme, och som är jättenöjda, bestämde 
hon sig helt enkelt för att köra på fjärrvärme.

Datum för leverans bestämdes och fredagen 
innan installationen skulle inledas brakade bergvär-
mepumpen ihop. Tur i oturen. Efter helgen inleddes 
skiftet till fjärrvärme.

Det Margita är mest imponerad över är hur 
smidigt projektet genomförts och hur samtliga in-
blandade entreprenörer med Linde energi i spetsen 
har samarbetat och levererat.

”Det har flutit på så himla fint. Jag är mer än 
helnöjd”, hälsar Margita.

Intresserad  
av fjärrvärme? 
lindeenergi.se/varme

Margita Damström, nöjd fjärrvärmekund.

Arne  
spanar
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Årets mest energi-
fyllda julklapp

Vi vill sponsra fler

13 juni 1977 klev Göran Blom innanför dör-
rarna på Lindesbergs Kommuns Elverk, det 
som senare kom att bli Linde energi. Men 
sommarjobbet förvandlades redan efter 
tre dagar till en fast anställning. 44 år 
senare har det blivit dags att skriva nästa 
kapitel i livet – som pensionär. 

– Jag provar att klippa. Antingen är man 
med eller också inte, resonerar Göran.

Göran började sin bana på Linde 
energi som elmontör. Med åren har han 
även axlat roller som beredare, arbets-
ledare och projektledare. Därtill har han 
varit fackligt aktiv och satt under en längre 
period med i bolagets styrelse som perso-
nalrepresentant.

Det märks att Göran varit med om en 
hel del under åren på Linde energi. Berät-
telser om stora strömavbrott varvas med 

mer gemytliga minnen av arbetskamrater. 
– Det är ju förjävligt. En luftledning 

jag byggde i Strömsnäs revs nyligen och 
ersattes med jordkabel, skrattar Göran 
med glimten i ögat.

– Det mesta har blivit bättre. Vi har 
bättre grejer att jobba med, bättre bilar, 
bättre ledningar. Bättre av allt helt en-
kelt, menar Göran.

En förändring som gjort avtryck och 
påverkat kundernas relation till elbola-
gen är avregleringen av elmarknaden i 
mitten av 90-talet.

– Förut hängde elnät och elhandel 
ihop. Jag upplever att det finns många 
oseriösa aktörer på elhandelsmarkna-
den idag. Det bidrar tyvärr till att hela 
energibranschen får ett sämre rykte och 
att många kunder känner sig lurade och 
besvikna, säger Göran.

Energiklappen är vår julklapp till en lokal eldsjäl 
eller grupp av eldsjälar, ett lokalt initiativ eller 
projekt.

– Vi brinner för ett levande Bergslagen och för 
att Bergslagen ska leva behövs eldsjälar som kom-
mer med idéer, vågar ta initiativ och genomför 
projekt, framhåller Fredrik Klingvall, kommunika-
tionsansvarig på Linde energi.

Pristagare 2020
• Björn Eremo (Djungelgymmet)
• Knytgubbarna Fellingsbro
• Lindesbergs stjärnor
• John Martinsson, Fellingsbro
• Carin Neanro (Seniorkollo)

Läs mer om Energiklappen på  
lindeenergi.se/energiklappen

Linde energi vill med sin lokala sponsring bidra till 
att alla ska kunna uppfylla sina drömmar. Därför har 
vi infört ett sponsringsfönster, som gör det möjligt 
att ansöka om sponsring för belopp upp till 10 000 
kronor.

– Vi hoppas detta ska bredda vår lokala 
sponsring ytterligare och därmed få en ännu större 
mångfald representerad, säger Richard Järlstam, 
Marknad- och försäljningschef på Linde energi.

Ansök om sponsring via lindeenergi.se/sponsra.
Vi hanterar sponsringsansökningar två gånger per 
år. Höstens sponsringsfönster är öppet till den  
15 september. 

44 energifyllda år senare:  
”Jag provar att klippa”

På frågan om sina tre största minnen 
från den 40-åriga karriären svarar  
Göran:

– Storstörningen i Fanthyttan med 
strömavbrott i flera dagar. Då var det 
rörigt.

– Expansionen med köp av Wede-
vågs Bruks elnät och Närkes Kils  
Elektriska. Kul att växa lokalt!

– Arbetskamraterna såklart. Hade de 
inte varit så bra, hade jag nog sökt mig 
vidare.

Nu väntar det lugna (?) pensionärs-
livet med bland annat pyssel i trädgår-
den och huset tillsammans med sambon 
Susann, som han träffade genom jobbet. 
Susann följer även gärna med på en tur 
med motorcykeln vid fint väder, givetvis 
med obligatoriskt fikastopp längs vägen.

– Grunden är densamma i bolaget.  
Vi finns nära våra kunder, producerar  
vår energi lokalt och jobbar för att  
leverera bästa möjliga service. Jag  
känner mig trygg i att lämna över  
till nästa  
generation,  
avslutar Göran.

Har du inte möjlighet att hämta din trohets-
bonus själv vid någon av våra planerade 
kundkvällar? Boka Blom-budet, så levererar 
den blivande pensionären Göran Blom  
den hem till dig.
• Totalt kan endast 20 kunder få sin  
 trohetsbonus hemlevererad.*
• Boka genom att maila namn, adress och  
 kundnummer till info@lindeenergi.se
• Först till kvarn gäller!
*Du måste vara bosatt i Lindesbergs kommun.

Boka  
Blom-budet!

Djungelgymmet
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Liljedal Com
m

unication 2021

Välkommen till oss!
Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund 
hos oss på Linde energi. Vår Kundservice  
ger dig snabb, personlig service och  
professionell hjälp med dina energifrågor; 
från el- och värmeleveranser till faktura, 
laddboxar och solceller. Många svar hittar  
du på lindeenergi.se, men du är självklart 
varmt välkommen att kontakta oss på  
något av följande sätt:

Ring oss
0581-887 01

Maila
kundservice@lindeenergi.se

Kom på besök
Skrinnargatan 6, Lindesberg

Vi finns här för dig
Måndag–torsdag kl 08:00–16:00 
fredag 08:00–15:00 
(lunchstängt 12:00–13:00)

Få vårt 
nyhetsbrev

Häng med oss!

Uppdatera dina uppgifter

Varje månad skickar vi nyhetsbrev till alla kunder som har 
sin e-postadress registrerad i våra system. Här bjuder vi 
på allt från senaste nyheterna och intressanta reportage, 
till tips, inspiration, tävlingar och inbjudningar.

Vill du också få mer Linde energi i din inkorg?  
Logga in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter.

Då kan du även passa på att se över hur du får din  
faktura och välja ett elektroniskt alternativ.  
Hållbart och klimatsmart!


