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Solen ger energi
till miljösatsning

Framtiden ser ljus ut för Linde energi och för
miljön i Lindesberg. Och ljuset kommer från
solen när vi gör ytterligare en satsning på att
minska användningen av olja i vårt system och
öka våra möjligheter att kunna erbjuda egenproducerad miljöriktig energi.
I vinter tas det första steget i en solenergiutbyggnad som när den är klar kommer att bestå
av solcellspaneler på totalt 350 kvadratmeter på
byggnader hos oss på Skrinnargatan i Lindesberg.
Solcellerna kommer att producera 50 000 kWh
vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel

för cirka tio villor under ett år. I ett första skede
handlar det om att placera solceller på vår nya
anläggning för processånga. Ångan ska levereras
till vår granne, företaget Por-Pac. Vår förhoppning är att du som privatkund ska kunna erbjudas
solenergi i framtiden
Vill du veta mer om vår solenergisatsning
eller hur vi arbetar för att minska vår påverkan
på klimat och miljö, hör gärna av dig till mig.
Håkan Ohlsson, Miljö- och fjärrvärmechef
0581–887 30, hakan.ohlsson@lindeenergi.se

Välkommen på signeringskväll
24 oktober klockan 17

Ljuset vid
Bergslagssjö fångat i
ny trohetsbonus
En akvarell av Lindesbergskonstnären
Thomas Rydén är årets trohetsbonus.
24 oktober, mellan klockan 17 och 19,
är det signeringskväll med konstnären
i Linde energis lokaler.
– Jättekul att ha fått förtroendet eftersom
jag mest jobbar med bilder från trakten,
säger Thomas Rydén.
Thomas som är född och uppvuxen
i Lindesberg känner sitt Bergslagen väl
och skildrar i sina akvareller såväl natur,
landskap och sjöar som spännande detaljer i exempelvis typiska industrimiljöer.
Årets trohetsbonus föreställer Bergslagssjön Grecken i vinterskrud.
– Det är en vacker och stor sjö som
ligger där jag har mina jaktmarker. Jag
har varit där många gånger och det är

väldigt speciellt ljus kring sjön som jag
försökt fånga, berättar Thomas Rydén.
Richard Järlstam, försäljningschef
på Linde energi är glad över att ännu
en gång kunna erbjuda energibolagets
kunder någonting extra.
– Det ger ett mervärde till våra trogna
kunder. Det är de värda, säger han.
På signeringskvällen 24 oktober i
Linde energis lokaler på Skrinnargatan
i Lindesberg kommer konstnären enligt
planerna visa flera av sina verk.

Det exklusiva bladet med Bergslagsmotiv,
som är ett av tre i en serie, är en gåva till
alla elhandelskunder, nya som gamla och
finns att hämta hos Linde energi.
Värde: 495 kronor.

Pigg hundraåring
firar med jubileumsbok och aktiviteter

Roland svarade bäst
på energifrågor

Nästa år, 2014, fyller Linde energi
hundra år, något som vi är väldigt glada
och stolta över att få fira. Jubileumsåret
kommer att fyllas med roliga kundaktiviteter och förmånliga erbjudanden.
De hundra åren beskrivs också i en
jubileumsbok som ges ut under året.
Mer information kommer, håll ögonen
öppna!

Tack alla ni som besökte vår monter på
Bomässan i Lindesbergs arena i våras. Intresset för energifrågor är stort. Det visade inte
minst deltagarantalet i vår tävling.
Bäst av alla lyckades Roland Burström från
Lindesberg som vann förstapriset, en iPad.
Grattis, Roland!

Lös Linde energis ordfläta
och tävla om fina priser
Gör så här. Fyll i orden med hjälp av frågorna. I det gröna fältet bildas ett ord som är flätans
lösning. E-posta lösningen till kundtjanst@lindeenergi.se eller skicka ett vykort till Linde energi,
Box 77, 711 22 Lindesberg senast 31 oktober. Kom ihåg att att ange namn och adress.
Bland de rätta svaren drar vi tio vinnare som alla får varsitt cykellyse.
Vinnarna meddelas personligen och på hemsidan. Lycka till!
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1. En stor del av Danmarks elproduktion består
av denna kraft.
2. I den här staden ligger Linde energis
huvudkontor.
3. Så många år fyller Linde energi nästa år.
4. Ett sädesslag som man även kan ha i ryggen.

5. I den här enheten mäts elförbrukningen
(förkortning).
6. Det här forsar genom kraftverket i
Dalkarshyttan.
7. En känd Charlotte i skidspåret.
8. Gick på luffen enligt Astrid Lindgren.

till Merit Israelsson, ny näringslivschef i Lindesbergs kommun.
(tidigare Handelskammaren och Örebro Science Park)

1. Hur ser du på
små kommunala
energibolag som
Linde energi?
– Ju fler viktiga kontakter som finns på nära
håll, desto bättre blir tillvaron i en kommun.
Närheten mellan kunder och energibolag
förenklar vardagen. Även för den kommunala
verksamheten är det positivt att det finns ett
energibolag i kommunen.

2. Vilken roll spelar energifrågorna
vid en företagsetablering?
– Helt klart är energifrågorna en av de faktorer

som har betydelse för ett bra företagsklimat.
Sen beror det på vilken typ av företag det
handlar om men även för en verksamhet som
inte är så energikrävande är det viktigt att det
fungerar på ett smidigt sätt även på det här
området.

3. Vem är Merit Israelsson?
– En naturälskande samhällsutvecklare som
jobbat med företagens bästa för ögonen i
18 år. Jag gillar mindre kommuner där det
är lättare att ha en nära kontakt med många
människor och företag. För en person som
är mycket ute i naturen känns det också som
om jag har hamnat helt rätt i Lindesberg och
Bergslagen.

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 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
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