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Nu kommer vi hem till dig!
Mellan 19 och 29 september åker vi
på turné till Frövi, Garphyttan, Nora,
Fellingsbro, Vedevåg, Guldsmedshyttan
och Lindesberg. Vi ser fram emot
att träffa dig på din hemmaplan.
Välkommen!

• Tävling med fina priser
• Musikunderhållning
• On tour-erbjudanden
• Få svar på dina frågor om
energi och uppvärmning

• Vi bjuder på fika och
korv med bröd
• Hämta din nya trohetsbonus: grafiskt blad eller
träningspaket

Massor av kul för
hela familjen
I september ger vi oss ut på vägarna för att träffa våra kunder. Vi
har lastat husbilen med massor av aktiviteter för hela familjen. Du
kan förvänta dig tävlingar, levande musik, korvgrillning, utdelning av
trohetsbonus och en hel del annat som Linde energi kan erbjuda.
Kolla i turnéplanen när vi kommer hem till dig. Vi ses!

Turnéplan – kom och besök
oss på följande platser
• Frövi ICA, onsdag 19/9 kl 15–19
(Ted Ström signerar trohetsbonus)
• Garphyttan Folkets park, torsdag 20/9 kl 15–19
• Nora torget, lördag 22/9 kl 10–14
(Ted Ström signerar trohetsbonus)
• Fellingsbro centrum, onsdag 26/9 kl 15–19
• Vedevåg kraftstationen, torsdag 27/9 kl 15–19
• Guldsmedshyttan ICA, fredag 28/9 kl 15–19
• Lindesberg Flugparken, lördag 29/9 kl 10–14

GULDSMEDSHYTTAN
LINDESBERG
VEDEVÅG

FELLINGSBRO
FRÖVI

Tack för det goda betyget!
Även om sommaren kanske inte visade sig
från sin allra soligaste sida var ledigheten
skön. Batterierna är nu laddade och vi är
fulla av förväntan inför en höst som för Linde
energis del blir både spännande och fullspäckad. Bara att komma ut på turné i Bergslagen ska bli fantastiskt roligt. Jag vill passa
på att tacka alla er som deltog i vår senaste
kundundersökning. Vi är väldigt glada över
att ni ger oss bra betyg på flera områden.
Extra stolta är vi över att vårt ”miljöindex”
ytterligare har förbättrats
sen förra mätningen. Det
märks att ni börjar uppmärksamma våra miljöinsatser.
Det ger oss kraft att fortsätta
arbetet med att minska vår Jens Isemo,
miljö- och klimatpåverkan.
vd Linde energi.

Nyhet – välj mellan konstverk
och träningsvärk
Varje år delar Linde energi ut en trohetsbonus till gamla och nya elhandelskunder.
I år kan du välja mellan en akvarell av Ted
Ström (se mer nedan) och ett träningspaket
med handduk, vattenflaska och ett endagars
träningskort vid Energikällan. Om du inte
har möjlighet att hämta din trohetsbonus,
kontakta oss.

Ted Ström signerar
nytt grafiskt blad

NORA

För tredje året i rad har Linde energi låtit
konstnären Ted Ström skapa ett fint Bergslagsmotiv (se bild). Torsdag 11 oktober
mellan klockan 16 och 19 har du chansen att
få din trohetsbonus signerad av konstnären
i Linde energis lokaler på Skrinnargatan 6 i
Lindesberg. Ted Ström finns också på plats
för signering i Frövi och Nora under Linde
energis turné.

GARPHYTTAN

3 frågor

till Jan Andersson,
örebroare och elhandelskund hos Linde energi.

Du är kund hos Linde energi sedan
några år tillbaka. Varför?
– Det känns bra att ha en liten elleverantör på nära håll i stället för någon av de
stora energi-jättarna. Om det är något
som strular eller om vi har några frågor
är hjälpen aldrig långt borta. Det är väldigt enkelt att få kontakt.

Vad hoppas du av hösten?
– Att mitt kära Örebro SK ska rycka upp
sig och fixa nytt allsvenskt kontrakt i
fotboll. Örebro som idrottslän behöver
framgångsrika lag och duktiga idrottare.
Jag gladde mig åt Lindesbergs Volleys
SM-guld, men nu måste fler hitta tillbaka
till flytet.

Vad var det som lockade med
Linde energi?
– Småskaligheten. Linde energi är en
lokal aktör som verkar göra mycket rätt,
inte minst på miljöområdet. Jag gillar att
man har egen elproduktion vid lokala
vattenkraftstationer.

Jan Andersson,
Örebro.

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 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 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: 8.00–16.00

