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Den sköna och avkopplande sommaren övergick i en färgsprakande och händelserik höst.
På Linde energi är vi stolta över att nu kunna
ta ytterligare ett stort steg på vår resa mot
att skapa ett klimatriktigt hållbart fjärrvärmesystem. Under hela hösten pågår bygget av
vår nya värmeackumulator som blir drygt 46
meter hög. Syftet är att minska oljeberoendet och få ned utsläppen av koldioxid till ett
minimum. Passa på att åka förbi och ta en titt
på det spektakulära bygget på Skrinnargatan i
Lindesberg! Läs mer om projektet på sidan 2.
Exklusivt Lindesbergsmotiv bonus till trogna
elhandelskunder. Vi är glada över att ha

många trogna kunder som köper el från oss.
Vi vill nu belöna alla er med en trohetsbonus.
I samarbete med konstnären Ted Ström har
vi tagit fram ett exklusivt grafiskt blad med
Lindesbergsmotiv. Läs mer om trohetsbonusen
på sid 3.

Hör gärna av dig till oss om du vill prata om
ditt elavtal, din uppvärmning eller om energifrågor i allmänhet. Kontaktuppgifter hittar du
på sidan 4. Trevlig läsning!
Jens Isemo, vd Linde energi
0581-810 47
jens.isemo@lindeenergi.se

Linde energi siktar högt
– 46 meter hög ackumulatortank minskar utsläppen

När den står färdig blir den en av Lindesbergs kommuns högsta byggnader. Linde energis nya
ackumulatortank kommer med sina 46 meter verkligen att hamna i blickfånget. Här ska överskottsvärme från Korsnäs Frövi lagras och målet är att minska oljeanvändningen i Linde energis
fjärrvärmesystem till ett minimum.
I och med investeringen får Linde energi ett
fjärrvärmesystem i världsklass ur ett miljöoch klimatperspektiv. Förbränning av fossila
bränslen ersätts med spillvärme från Korsnäs
Frövi – energi som annars går förlorad.
– Men de riktiga miljöhjältarna är våra fjärrvärmekunder, säger Jens Isemo, vd i Linde
energi. Genom att välja fjärrvärme från Linde
energi för uppvärmning av fastigheter och
företag bidrar de till ett bättre klimat.
Prisvärd uppvärmningsform

Intresset för fjärrvärme är stort och Linde
energis ambition är att fler kunder ska kunna
erbjudas möjligheten att ha en prisvärd, trygg
och miljöriktig uppvärmningsform.
– Förutom det stora miljövärdet har vi fog för
att påstå att fjärrvärme från Linde energi är

mycket prisvärd. Vid en jämförelse av fjärrvärmepriser i svenska kommuner framgår att
vi återfinns i den fjärdedel med lägst priser i
Sverige. Vi står oss också mycket väl jämfört
med de bästa alternativa uppvärmningsformerna, säger Jens Isemo.
Fakta – Linde energis nya ackumulatortank
➤ Samarbetet mellan Linde energi och Korsnäs Frövi har
sedan det startade för drygt tio år sedan bidragit till att
minska utsläppen av koldioxid i atmosfären med drygt
300 000 ton jämfört med om det i stället använts fossila
bränslen. Den iögonfallande ackumulatortanken beräknas minska koldioxidutsläppen med ytterligare cirka
1 100 ton per år.
➤ Den 46 meter höga tanken med volymen 5 600 kubikmeter kan beskrivas som en termos som lagrar energi
från en tid till en annan. Därmed bidrar den till att öka
leveranssäkerheten i fjärrvärmesystemet.
➤ Läs mer om fjärrvärme från Linde Energi
på www.lindeenergi.se

Trohetsbonus till dig som är
elhandelskund i Linde energi

Exklusivt grafiskt blad
med Lindesbergsmotiv
av konstnären Ted Ström

Handsignerat
– värde: 495 kronor.
Mått: bredd 60 cm,
höjd 48 cm.

Som trogen elhandelskund hos Linde energi
är du såklart extra värdefull. Därför har vi
låtit konstnären Ted Ström måla en akvarell
med Lindesbergsmotiv som vi, i form av ett
grafiskt blad, delar ut som trohetsbonus till
alla elhandelskunder. Handsignerat är det
exklusiva grafiska bladet värderat till 495
kronor.
Så här gör du för att få din trohetsbonus:

Handsignerat exemplar kan du få om du besöker oss onsdagen den 20 oktober (kl 16-18)
eller onsdagen den 27 oktober (kl 17-19). Då
finns konstnären Ted Ström på plats hos oss

på Skrinnargatan 6 för att signera det grafiska
bladet.
Om du inte har möjlighet att komma hit de
dagarna kan vi skicka hem ett handsignerat
exemplar till dig mot fraktkostnaden 80 kr
inkl. moms. Den läggs på din nästa faktura.
Vi vill ha din beställning senast den
25 oktober. Kontakta vår kundtjänst på
0581-887 01 eller skicka e-post till
kundtjanst@lindeenergi.se
Osignerat exemplar går bra att hämta hos oss
under kontorstid kl 9-15.

3 frågor

till Bernt Eriksson, som med ålderns rätt slutar
som fjärrvärmechef på Linde energi efter 27 år.

Du har jobbat med fjärrvärme sedan 1983, nämn
några viktiga händelser
under den tiden.

– Från början byggdes
nätet från två håll, en
etapp från söder och en
från norr. 1986 kopplades
näten ihop till ett. 1988
anslöts den första
fastigheten i Vedevåg.
Samma år gjordes också den första villaanslutningen i Lindesberg. År 2000 var utbyggnaden i Frövi klar. Värmepumpen i Lindesberg
togs i drift våren 1987 och svarade för vår
basproduktion fram till 1998 då spillvärmesamarbetet med Frövifors bruk inleddes.
Samtidigt fasades värmepumpen och
gasolanläggningen i Lindesberg ut. Och i år
drar vi igång byggandet av vår ackumulator-

tank i Lindesberg. Det är en stor investering
som ökar kapaciteten i nätet och minskar
oljeberoendet. Cisternen blir en av Lindesbergs högsta byggnader och det ska bli
spännande att följa bygget på håll.
Vilka är de främsta fördelarna med fjärrvärme?

– Det är ett miljövänligt, prisvärt energislag
med hög tillgänglighet.
Nu går du i pension, hur ser planerna ut?

– Jag har en del skog som jag ska jobba med.
Ett nytt uthus och en ny maskinhall finns
också med i planerna. Annars hoppas jag få
mer tid över till promenader, jakt, fiske och
olika sportevenemang.
Ny fjärrvärmechef på Linde energi är Håkan
Ohlsson. Han tillträdde sin tjänst i september
2010.

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.

Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst:
Ring oss
Telefonnummer: 0581-887 01
Telefontider är vardagar 9.00–12.00 och 13.00 –15.00.
Felanmälan utanför kontorstid: 019-611 85 95
(förmedlas av SOS Alarm AB i Örebro)

Kom på besök
Vår besöksadress är: Skrinnargatan 6 i Lindesberg.
Besökstider är vardagar: 8.00–15.00
(lunchstängt 12.00–13.00)

E-post
E-postadress: kundtjanst@lindeenergi.se
Skicka ett brev
Adress: Linde energi AB, Box 77, 711 22 Lindesberg
Vd är Jens Isemo. Telefon: 0581-810 47
E-post: jens.isemo@lindeenergi.se

Besök vår hemsida: www.lindeenergi.se

