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Välkommen
till Linde energis

ÖPPET HUS
Lördag 1 oktober 2011,
Lördag 1 oktober 2011,
kl 10–15

Vi på Linde energi hälsar kunder och allmänhet
välkomna till Skrinnargatan 6 i Lindesberg
och ett energifyllt Öppet hus
med massor av aktiviter för
hela familjen.
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• Musikunderhållning med
Ted och Albin Ström.
• Visning av Dalkarlshyttans
vattenkraftstation.

Signering av
nya trohetsbonusen
– ett exklusivt grafiskt blad av
konstnären Ted Ström till
alla gamla och nya
elhandelskunder.

• Bra kampanjerbjudande på el.
• Vi svarar på dina frågor om
energi och uppvärmning.
• Lansering av en ny tilläggsförsäkring
som täcker energikostnaderna.
Vi bjuder på de första 6 månaderna.
• Visning av verksamheten:
ackumulatortanken, stolpklättring m.m.

Hjältarn

som tryggar ell
Dygnet runt, 365 dagar om året levererar
Linde energi el till kunderna i Lindesbergs
kommun. Då är det viktigt att ha ett elnät som
står pall – men lika viktigt är kunnig personal
som är redo att rycka ut när vädret utsätter
ledningarna för hårda påfrestningar.
Linde energis elmontörer är något av
hjältar när höststormarna sliter i skogen
eller när blötsnön lägger sig tung på träden. Som vintern 2010 när ett snöoväder
i januari orsakade störningar då träd föll
på elledningarna.
Kent Hedblad har varit elmontör
sedan 1975 och har upplevt det mesta.
– Visst, det kan vara tufft när vädret
är dåligt men det har hänt mycket på
utrustningssidan som underlättar vårt
jobb i dag, berättar han.
Fördelarna med jobbet är många.
– Det är ett fritt jobb och man får
vara ute mycket, säger Kent Hedblad.

En höjdare. Arbetet
som elmontör är fritt
och man får vara ute
mycket i friska luften,
tycker Kent Hedblad och
Fredrik Assarsson.

Kent Hedblad och Fredrik Assarsson.

rna

Ny trohetsbonus:

lleveransen
Med sig på jobbet har han Fredrik Assarsson,
ny i gemet. Fredrik började på Linde energi i
juni och tycker att han redan kommit in bra i
gänget.
– Kent lär mig allt, och det handlar
mycket om säkerhet i det här yrket.

Översyn för högre säkerhet
I Linde energis elnät finns 45 mil högspänningsledningar, varav 30 är luftburna och
utsatta för väder och vind. På sommarhalvåret sker en översyn av dessa. På flera håll i
kommunen byggs nätet ut och förstärks för
att höja säkerheten. Kent Hedblad, Fredrik
Assarsson och deras kollegor arbetar också
med underhåll av kablar, ställverk och transformatorer.
Göran Karlsson är elnätschef på Linde
energi. Han är stolt över sin personal som består av 20 personer, varav 13 är elmontörer.
– När det är störningar kan det bli väldigt
långa pass, men det brukar aldrig vara några
problem att få folk att ställa upp. Alla är engagerade i jobbet att trygga elleveranserna.

Ted Ström
signerar
exklusivt motiv
I samband med Öppet hus är
det premiärvisning av 2011 års
trohetsbonus, ett exklusivt grafiskt
blad med Bergslagsmotiv av Ted
Ström. Konstnären finns på plats
under dagen för att signera ditt
exemplar.
Trohetsbonusen delas ut till
alla elhandelskunder i Linde energi,
gamla som nya. Värde: 495 kronor.

Ny försäkring

som täcker dina
energikostnader

1 oktober lanserar Linde energi en ny
tilläggsförsäkring för sina kunder. Den
innebär ett betalskydd som täcker
dina energikostnader för el och fjärrvärme vid arbetslöshet, sjukskrivning
eller vid vård av nära anhörig.
Göran Karlsson, elnätschef.

3 frågor

till Fredrik Assarsson, elmontör på
Linde energi sedan i somras och judo-utövare.

Vad var det som lockade
med arbetet som elmontör?
– Jag läste elprogrammet på Lindeskolan
och praktiserade på Linde energi. Det
är ett fritt arbete och man får vara ute
mycket i friska luften.

Du är nyanställd på Linde energi,
hur trivs du på nya jobbet?

Du är från Perstorp i Skåne och
hamnade i Lindesberg tack vare ditt
intresse för judo. Har du någon nytta
av judokunskaperna på Linde energi?

– Det är kanobra. Alla är snälla, trevliga
och hjälpsamma. Jag har blivit bra omhändertagen.

– Haha, ja det kan vara bra att vara stark
ibland. Speciellt när vi fäller träd, då kan
det behövas att ta i.

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: Vardagar 9.00–12.00 och 13.00 –15.00.
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 Jens Isemo. Telefon: 0581-810 47
E-post: jens.isemo@lindeenergi.se

(lunchstängt 12.00–13.00)

www.lindeenergi.se

Vår besöksadress är: Skrinnargatan 6 i Lindesberg.
Besökstider är vardagar: 8.00–15.00

