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Jens
har
fått
vatten
på
– Linde energi har viktig miljöroll
Som VD för Lindesbergs kommunägda
energibolag är det naturligt att tänka
lite större. Jens Isemo känner ett ansvar
för miljön och vill fortsätta resan bort
från användningen av fossila bränslen
i kommunen. Linde energi är ett lokalt
nav i den utvecklingen.
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– Så länge vi är affärsmässiga, effektiva
och har en bra kunddialog har vi en viktig
roll att spela. Det är då vi kan fortsätta att
erbjuda våra kunder mycket konkurrenskraftiga priser på elnät och fjärrvärme och

hjälpa industrin att ställa om till förnybar
energianvändning, säger Jens Isemo.
1 juni var han tillbaka som högste
ansvarig i lokalerna på Skrinnargatan i Lindesberg efter tre år som VD på Karlskoga
Energi & Miljö. Under den tiden har Linde
energi vuxit geografiskt och kommersiellt
men också bidragit till att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären.
– Det är jättespännande! Här finns närheten till kunderna, den sunda ekonomin
och den engagerade och kunniga personalen. Det är tre styrkor som gör Linde

Mitt i naturen. Jens Isemo har tagit med sig
hunden Kiara till ett fall i Göljebäcken i Närkes Kil
och till källan för ett av de förnybara energislagen,
vattnet.
– Vattenkraften står i dag för 20 procent av vår
egen energiproduktion och det är en andel som
vi gärna ser öka.

sin kvarn
energi till en lokal och regional aktör att
räkna med.
Just stabiliteten och den lokala förankringen är betydelsefull när energibranschen nu genomgår en stor förändring.
– Det gäller frågor om hur vi ska utforma
våra energisystem och hur de ska fungera
för att vi ska kunna möta utmaningar från
klimatpåverkan och kunder. Kärnkraftens
framtid, utvecklingen av förnybar energi
och digitaliseringen av hela vårt samhälle är
några av utmaningarna, säger Jens Isemo.
Ett av målen för Linde energi-VD:n är att

fortsätta reducera oljeanvändningen i de
egna systemen till ett minimum och bygga
ut den egna produktionen av förnybar
energi där vattenkraften har en stor potential.
Han ser också framför sig att samarbeten med andra liknande aktörer i regionen
får betydelse för Linde energis utveckling.
– Det kan handla om samverkan över
nätområden, utvecklingsfrågor och kompetensförsörjning. Med egen kraft och tillsammans med andra tycker jag att vi står
väl rustade.
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Göran överraskad
– fri installation oväntad bonus

Göran Sandin trodde knappt sina ögon när Håkan Ohlsson, fjärrvärme- och miljöchef på Linde energi,
lämnade över prischecken på en fri fjärrvärmeinstallation.

För Göran Sandin i Lindesberg var besöket från Linde energi inte oväntat men
det bjöd ändå på en rejäl överraskning.
Som 1 000:e fjärrvärmekund fick han ta
emot en check och priset – en fri fjärrvärmeinstallation.
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– Jätteroligt! Det här var verkligen inte
dåligt, tack! sa en något tagen nybliven
fjärrvärmekund när han tog emot beskedet
av delegationen från Linde energi i köket
hemma på Rådmansgatan.
Håkan Ohlsson, fjärrvärme- och miljö-

till 1 000
chef på Linde energi, hade förvarnat Göran
Sandin om besöket och att han som den
kund som sprängde 1 000-vallen kunde
förvänta sig någonting extra, men inte vad.
Nu kunde Håkan hälsa honom varmt
välkommen till en växande familj av fjärrvärmekunder med en bonus som heter
duga.
– Väldigt kul att kunna uppmärksamma
den 1 000:e kunden så här. Fjärrvärmen
innebär miljöriktig, bekväm och trygg uppvärmning, så det är bara att gratulera.
Göran Sandin har haft fjärrvärme i
tankarna länge. Bekanta och grannar som
anslutit sig till nätet har vittnat om att de
är nöjda men också tanken på att kunna
göra en insats för miljön lockade.
Han och familjen flyttade till huset på
Rådmansgatan 1999 och fram till i början
på sommaren skedde uppvärmningen med
hjälp av en pelletspanna och med stöd av
elpatroner. Men som av en händelse som
såg ut som en tanke gick båda delarna i
systemen sönder samtidigt.
– Då blev det aktuellt att göra en investering ändå och då tänkte jag att nu är det
dags att slå till. Det ska också bli skönt att
bli av med den gamla pannan, fjärrvärmecentralen tar mycket mindre plats.
Linde energis fjärrvärme lockar 25-30
nya kunder varje år. 2011 var rekordåret
med över 50 nya kunder. Värmen består till
största delen av spillvärme – energi som
annars skulle gå förlorad – från Korsnäs
Frövi. Nya investeringar är på gång, allt för
att ytterligare effektivisera och öka kapaciteten i systemet.

Marknadschef Inger
Wadström visar stolt
upp beviset för att Linde
energi är ett föredöme
på energiområdet.

Linde energi
”Årets föredöme”
Glädjen stod högt i tak när det blev känt
att Linde energi tilldelats Örebroregionens energipris ”Årets föredöme”.
Motiveringen löd: ”För att på ett
påtagligt sätt ha bidragit till minskad
olje- och energianvändning och minskad
klimatpåverkan. Detta genom ett brett
arbete med nya lösningar för industrin.
Ökat utnyttjandet av spillvärme och
ökad användning av förnybar energi.
Allt med ett affärsmässigt tänkande”.
Priset delas årligen ut till ett företag, en kommun eller en organisation
som genomfört åtgärder eller utvecklat
produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller
energianvändningen eller ökar användningen av förnybar energi. Bakom priset
står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.
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Pernilla hade

miljön i tankarna

när hon skapade mönster till kasse
Ett färgglatt mönster med mjuka former, inspirerat av
platsen och Bergslagsmiljön. Så vill designern och inredaren
Pernilla Eriksson beskriva dekoren på Linde energis nya
trohetsbonus – en tygkasse med unikt tryck.
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– Jag blev jätteglad över att få uppdraget. Färg och form ligger
mig väldigt varmt om hjärtat och det är alltid roligt
att visa upp resultatet av det jag älskar att göra
för fler. Dessutom gillar jag miljötanken med
tygkassen. Vi måste styra bort från slit och släng
och en kasse i tyg är bättre för miljön än en i plast.
Pernilla Eriksson är född och uppväxt i
Lindesberg och lämnade kommunen 1993
för jobb och utbildning på annat håll.
Efter examen som inredare och butikskommunikatör vid Växjö universitet
jobbade hon bland annat på Ikea som
inredare för Ikea-katalogen.
2006 startade hon eget och har sen
dess haft uppdrag som inredare, dekoratör och formgivare för flera kända företag.
2007 blev Pernilla Eriksson
lindesbergare igen och i sin butik
och ateljé på Kungsgatan designar
och säljer hon i dag mönster som
trycks på kuddar, dukar och bordsskivor. Den så kallade Lindebrickan
har blivit ett begrepp.
Tygkassen med tryck är en gåva
till alla elhandelskunder, nya som
gamla, och finns att hämta hos Linde
energi från och med slutet av oktober.
Håll utkik i nästa kundtidning för
mer information.

Mönstersamhälle.
Som kund hos Linde
energi lär du känna
igen dig i motivet på
årets trohetsbonus,
en tygkasse med tryck
formgett av designern
Pernilla Eriksson. Här
syns flera kända symboler från området.

Erbjudande – beställ
ditt eget solcellspaket

Utslagsfrågan
avgjorde tävling

Nu har du chansen att sänka dina energikostnader och samtidigt göra en insats
för miljön. Sedan årsskiftet går det att
beställa solcellspaket via Linde energi.
Solkraft är en förnybar energikälla och
solcellspanelerna som ingår i erbjudandet
är anpassade för det nordiska klimatet. De
har en förväntad livslängd på mer än 70 år
och därför kan de bidra till att höja värdet
på din bostad. Vår samarbetspartner
Jämtkraft hjälper till med rådgivning kring
dimensionering och gör kostnadsuppskattning av anläggningen. Som solenergiproducent och elhandelskund kan du välja
att sälja överskottselen till Linde energi till
ett förmånligt pris. Ring eller mejla till oss
på kundtjänst om du är intresserad och
vill veta mer. Kontaktuppgifterna hittar du
på sista sidan.

Det var många som besökte Linde energis tält på Strandpromenaden under
evenemanget Lindesjön runt i våras. Där
fanns aktiviteter för barnen och chansen
att ställa frågor om energi och uppvärmning. Extra roligt var det att så många
också ville delta i tipstävlingen vid tältet.
Det blev jämnt och spännande ända in på
mållinjen. Till slut var det utslagsfrågan
som avgjorde vilka som blev de tre vinnarna.

Vinnare:
Första pris (kaffebryggare)
– Liza Andersson
Andra pris (mixer) – Åke Lovén
Tredje pris (paraply) – Carin Stolt
Rätt svar på utslagsfrågan: kabeln var
789 cm.

Anställda skogsröjare tryggar leverans av el
Linde energi tar hem
arbetet med att röja
ledningsgator. Sedan i
våras sker röjningen i
egen regi genom
de anställda skogsarbetarna Martin
Lindén och Fredrik
Kemperyd.
Röjningen är
en viktig del i
Linde energis
arbete med att
trygga leveransen av el till kunderna.

Fredrik Kemperyd, 21 år,
från Gusselhyttan och
Martin Lindén, 34 år,
från Vedevåg har båda
lång erfarenhet av
arbete i skogen.
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3 frågor

till Peter Schallengruber, elnätschef på Linde energi
sedan 1 april.

Du är ny på posten som
elnätschef – vad var det
som lockade med jobbet
på Linde energi?
– Det är ett välskött och
expansivt energibolag
och efter att ha varit här
några månader kan jag också säga att det är
en mycket trevlig arbetsplats och mysig stämning. Jag jobbade i 30 år på Kristinehamn
Energi där jag började som montör och sen
hade olika ansvarsområden. Sista åren var jag
mätchef. Sen kom 50-årskrisen och jag fick
erbjudande att prova på någonting annat här
i livet. Det blev några år som konsult på ÅF
och som inspektör på Elsäkerhetsverket. Att

börja på Linde energi var som att återvända
till rötterna. Det känns helt rätt.
Elnätschef, vad innebär det?
– Det är bland annat att vara ansvarig för en
trygg och säker leverans av el till alla våra kunder med så lite störningar som möjligt. Det är
en rolig utmaning att arbeta med och utveckla
någonting som påverkar så många människor.
Mitt mål är alltid att kunderna ska vara nöjda.
Vad gör du i sommar?
– Jag gillar att röra på mig och tränar en hel
del. Sommaren betyder också resor och sjöliv
för mig. Jag har ett hus utanför Kristinehamn
vid Vänern så det blir några turer med båten.

Välkommen till oss!
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.

Ring oss

Telefonnummer: 0581-887 01
Telefontider: mån–tors 8.00–12.00 och 13.00 –16.00,
fre 8.00–12.00 och 13.00 –15.00
Felanmälan utanför kontorstid: 019-611 85 95

Inger
Wadström

Karin
Welamsson

Jessica
Järlstam

Susann
Fält

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: 0581-887 10
E-post: jens.isemo@lindeenergi.se

(lunchstängt 12.00–13.00)

www.lindeenergi.se

Vår besöksadress är: Skrinnargatan 6 i Lindesberg.
Besökstider är mån–tors: 8.00–16.00, fre 8.00–15.00

Agneta
Åberg

