Kom och
pr
energifrå ata
gor på
Bomässan

När Lindesbergs Bomässa slår
upp portarna 4–5 maj finns
Linde energi på plats i Lindesbergs Arena med en monter.
Där har du möjlighet att ställa
frågor om energi till någon av
Linde energis experter på området, tävla om en iPad och ta del
av flera förmånliga erbjudanden.

Vad är viktigt för dig när
du väljer energibolag?
Hur upplever du
Linde energis
miljöarbete?
– För att klara av
att minska vår miljöpåverkan måste vi
alla hjälpas åt. Jag är glad att Linde energi
arbetar med att bygga ut och effektivisera sina fjärrvärmenät och ge människor
möjlighet att byta sin oljepanna eller sin
elvärme mot ett mer miljövänligt alternativ. Det är bra att Linde energi också aktivt
arbetar med att hitta miljökloka energilösningar åt de lokala företagen.
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– Att jag kan välja 100 procent förnybar
el och värme som alternativ och att den
produceras på ett hållbart sätt.

Hur är det att jobba
som riksdagsledamot?
– Det är roligt, intressant men samtidigt
frustrerande och krävande. Det roliga
och intressanta är att jag i mitt jobb får
träffa så många olika människor, organisationer och företag och ständigt lära
mig mer. Det frustrerande och krävande
är att det är svårt och att det ofta tar tid
att förändra något till det bättre.

Välkommen till Linde energi!
Hos Linde energi får du personlig service och snabb professionell hjälp
med allt som rör dina el- och värmeleveranser. Kanske finns svaret på
din fråga på vår hemsida www.lindeenergi.se. Om du hellre vill ringa oss
riskerar du inte att hamna i långa telefonköer. Vi svarar utan dröjsmål.

Temat för årets Bomässa är
boende, trädgård, mat och hälsa.

Mässerbjudanden du
inte får missa, vänd blad!

till Jonas Eriksson, Riksdagsledamot (MP) och vice
ordförande i Näringsutskottet. Jonas är uppvuxen i
Lindesbergstrakten.
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3 frågor

Kundinformation från

Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst:
Ring oss

Telefonnummer: 0581-887 01
Telefontider: Vardagar 8.00–12.00 och 13.00 –16.00
Felanmälan utanför kontorstid: 019-611 85 95

E-post

E-postadress: kundtjanst@lindeenergi.se

Skicka ett brev

(förmedlas av SOS Alarm AB i Örebro)

Linde energi AB, Box 77, 711 22 Lindesberg

Kom på besök

Vd är Anders Anté. Telefon: 0581-88 710
E-post: anders.ante@lindeenergi.se

(lunchstängt 12.00 –13.00)

www.lindeenergi.se

Vår besöksadress är: Skrinnargatan 6 i Lindesberg.
Besökstider är vardagar: 8.00–16.00

Linde energi mot nya
rekord med ny ledning
En nöjd Jens Isemo lämnar över stafettpinnen till Linde energis nya vd,
Anders Anté. Det går bra för Linde energi, inte minst i arbetet med att
minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

2012 blev ett nytt rekordår för Linde energi.
Aldrig förr har vi producerat så mycket förnybar energi i våra egna vattenkraftverk, 28,4 GWh
(gigawattimmar). Det motsvarar den el som 1 400 villor använder under ett år. Dessutom var
det fler fastighetsägare och företag än på många år som bytte till miljöriktigare fjärrvärme.
Resultatet är minskad oljeanvändning och mindre utsläpp av koldioxid i atmosfären. Det
känns både glädjande och viktigt.
Jag vill också passa på att tacka alla kunder för min tid i Linde energi. Det har varit
en fantastisk resa. Nu väntar nya utmaningar. Vill samtidigt hälsa energibolagets nya vd,
Anders Anté, varmt välkommen.
Jens Isemo, avgående vd Linde energi

Linde energis nya
vd har hittat hem
Närheten till naturen och ett stort intresse
för energifrågor lockade honom att lämna
storstaden – sedan 2 april är 46-årige stockholmaren Anders Anté vd för Linde energi.
– Det känns som att komma hem. Vi har
släkt i Närke och känner regionen väl. Jobbet
är en spännande och kul utmaning. Energiområdet och de insatser som görs för att
hitta bättre sätt att producera el och värme
är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Du har precis tillträtt, vilka är dina
första intryck av Linde energi?
Det är ett välskött bolag som funnits länge
– i 100 år – med nöjda kunder och duktiga
medarbetare. Verksamheten genomsyras av
ett långsiktigt tänkande och en stark lokal
förankring. Det gillar jag mycket.

Miljösamarbete minskar
utsläppen i Lindesberg
Por-Pac ersätter olja med fjärrvärme från Linde energi
Lindesbergsföretaget Por-Pac är en av Linde energis många nya fjärrvärmekunder. Samarbetet mellan grannarna på norra industriområdet innebär
stora positiva miljöförbättringar i Lindesbergs tätort när Por-Pac i ett första
steg ersätter cirka 200 kubikmeter olja med fjärrvärme från Linde energi.

Vad kan kunderna förvänta sig av
Linde energi under din ledning?
– Bolaget ska fortsätta erbjuda el och värme
till konkurrenskraftiga priser som bygger på
miljöriktig och ekonomiskt långsiktig energiproduktion. Vi ska arbeta vidare med att öka
andelen förnybar energi i vårt system. Här
spelar den egenproducerade vattenkraften
och fjärrvärmen viktiga roller. Dessutom ska
vi fortsätta göra investeringar i elnätet för att
öka säkerheten.

Ny trohetsbonus:

Bergslagsmotiv av Lindekonstnären Thomas Rydén
Ett grafiskt blad med Bergslagsmotiv av den uppskattade Lindesbergskonstnären Thomas Rydén är årets trohetsbonus. Rydén som
är född och uppvuxen i Lindesberg känner sitt Bergslagen väl och
skildrar i sina akvareller såväl naturen, landskapen och sjöar som
spännande detaljer. Det exklusiva bladet, som är ett av tre i en
serie, delas i höst ut till alla elhandelskunder, nya som gamla.
Värde: 495 kronor.

Por-Pac tillverkar produkter och förpackningsmaterial av cellplast och har ett 50-tal
anställda i Lindesberg. Med en total oljeförbrukning på cirka 1200 kubikmeter om
året är energi en betydande kostnadspost i
företaget.
Leveransen av fjärrvärme, som till största delen består av spillvärme från Billerud
Korsnäs i Frövi, inleddes vid årsskiftet och

allt har fungerat bra, enligt Por-Pacs vd,
Peter Qvarnström.
– Vi är mycket nöjda. Vi har sneglat på
varandra ett tag och diskuterat ett samarbete. Affären med Linde Energi ökar vår
konkurrenskraft genom lägre kostnader
för energi och stärker vår miljöprofil.
– Vår målsättning är att byta ut resterande oljeanvändning och diskussioner
pågår med Linde energi, säger
Peter Qvarnström.
Samarbetet är ett led i
utvecklingen av Linde energis
fjärrvärmesystem som pågått
under flera år där siktet är inställt på att minska oljeanvändningen till ett minimum.

Cateringbox från Por-Pac,
numera med fjärrvärme
från Linde energi.

Mässerbjudande
Det lönar sig att besöka
vår monter på Bomässan i
Lindesbergs Arena 4–5 maj.
Här kommer du att kunna tävla
om fina priser, ta del av fina
erbjudanden och få nyttiga tips
om din energianvändning.
• Förmånliga mässerbjudanden 		
– passa på att teckna ett elavtal, eller ett trygghetsavtal
till din fjärrvärmeanläggning.
• Vi svarar på dina energifrågor.

Tävling

en iPad
Förstapris
nor)
500 kro
(värde ca 4

