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Välkommen
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Lindesbergs
golfklubb
satsar på
hållbarhet
Sidan 6

Välkommen på kundkväll med

öppet hus!
Torsdagen den 29 november, kl. 15–18.
Skrinnargatan 6 i Lindesberg.
Hjärtligt välkommen!

Vår personal
finns på plats
och svarar på
alla dina frågor
om energi och
ekonomi

Ta med dig frågor eller funderingar och passa på att
ställa dem till representanter för Linde energi. Vi har
personal från våra områden elnät, fjärrvärme, kundtjänst och ekonomi på plats. Vi bjuder på snacks och
dryck och så får du chans att ta en rundtur i våra
nyrenoverade lokaler.

Fjärrvärme
kunder:

informationsmöte kl. 18.15
Vi bjuder på

Årets trohetsbonus
Du som är elhandelskund, kan
hämta din trohetsbonus. I år är
det ett förkläde med mönster
av Pernilla Eriksson. Det är både
snyggt och miljösmart.
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Föranmälan krävs. Separat
inbjudan skickas ut.

snacks
& dryck!

Kundkväll i Närkes Kil

Onsdagen den 30 januari. Vi kommer att
skicka ut en inbjudan till alla våra kunder i
Närkes Kilsområdet och lägga ut information
på vår hemsida längre fram.
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Sponsring
ett lysande koncept

Med likadana kläder känner Lindecyklisternas
unga medlemmar stor samhörighet med varandra.
Föreningen tränar en till två gånger i veckan och
kamratandan är alltid i fokus.

På Linde energi finns en lång tradition av att sponsra föreningar
verksamma inom idrott men även inom kultur. Somliga säger att det
sitter i väggarna.
– Vi vet vikten att ett aktivt föreningsliv –
speciellt i ett mindre samhälle – och vill
gärna vara med och sponsra det, säger
Richard Järlstam, försäljningschef på Linde
energi. Sponsringen gynnar alla, föreningen
får ekonomiskt stöd och vi får synas.
Vårt senaste engagemang inom social sponsring är föreningen Givewatts, en
organisation som distribuerar solcellslampor
till skolbarn i Kenya och Tanzania, en del av
världen där många hushåll saknar elektricitet
och får förlita sig på farliga lösningar som till
exempel fotogenlampor. För varje solcellsanläggning vi säljer får Givewatts 500 kronor.
– Våra kunder är glada och stolta över att
kunna vara med och hjälpa till genom att de
handlar av oss, säger Richard. Pengarna går
alltid tillbaka till samhället – vare sig det är
här i närheten eller på en annan kontinent.

Stadra teater
Stadra teater är en av de kulturella
föreningar som vi är med och sponsrar.
– Vi är oerhört glada för den sponsring vi får från Linde energi, säger Magnus
Wetterholm, konstnärlig ledare på Stadra.
I gengäld får de synas på vår webb, utskick
och sponsorvepor. Och vi är också oerhört
glada för de goda relationer vi har. Vi är båda
lokala aktörer som tror på varandra, som betyder något för varandra och som vill hjälpa
varandra. Vi tror på att lyfta hela Bergslagen
tillsammans.
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Stadra teater och Linde energi har samarbetat i ungefär fem år och teatern har varit
verksam 21 år.
– Teatern är en plats för starka upplevelser, säger Magnus Wetterholm. Ett ställe att
hämta energi på, så det passar bra att vi har
ett energibolag som sponsor.

Lindecyklisterna
En annan förening som vi är stolta sponsorer
till är Lindecyklisterna, en relativt ung
förening med fokus på barn och ungdomar.
Här har våra pengar gått till att köpa in
träningsställ till de unga utövarna och till två
prova-på-cyklar, tillgängliga för de som vill
testa sporten utan att för den skull investera i
en egen cykel.
– Vi satsar på barnen och på deras hälsa,
säger Mikael Funck, tränare och initiativtagare till klubben. Det är en ynnest att få
se hur glada barnen är när de tränar, vi har
deltagare mellan fem och femton år.
Mikael tycker att det viktigaste är glädjen,
att deltagarna kommer ut i naturen, rör på
sig och hittar nya sätt att umgås. Det vill han
ge alla som tränar med Lindecyklisterna.
Snacka om grön kraft, säger vi.

Stadra teater är en av de kulturella
föreningar som vi är med och sponsrar.
Foto: Dragan Popovic

Den framgångsrika handbollsföreningen LIF Lindesberg är också
med på listan över idrottsföreningar
vi sponsrar.
– I förlängningen ser Linde energi till
att vi kan bedriva en bra verksamhet
som bidrar till att vi gör hela Lindesberg mer attraktivt, säger klubbchef
Ricky Nordahl.
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Golfande
miljöpionjärer

Utnyttja solens energi
Du vet väl om att du kan få ett investeringsbidrag för att installera solpaneler? Ansök hos
Länsstyrelsen, du kan få bidrag som täcker 30
procent av installationskostnaden. Pengarna
kommer retroaktivt.
– Jag rekommenderar alla som kan att
skaffa solel, säger Richard Järlstam, försäljningschef på Linde energi. Komma igång är enkelt,
panelen levereras nyckelfärdig. Bergslagens
Sparbank erbjuder dig som behöver hjälp med
finansieringen ett så kallat Energilån.
Solpaneler är en långsiktig investering som
fortsätter att producera miljövänlig el långt
efter det att fakturan är betald – de har en
effektgaranti på 25 år.

Linde energi har samarbetat med
Lindesbergs golfklubb sedan april i år.
Målet: att göra golfklubben så hållbar
som möjligt. Arbetet startades på
initiativ av Stefan Leskinen, klubbchef
och tillika utsedd till Club manager of
the year 2017.
– Vi har velat bygga en aktiv mötesplats
i harmoni med naturen och vi vill ta vårt
ansvar, säger Stefan Leskinen. Golfare är
naturälskande människor och kräsna med
sina besöksmål. Tack vare att Linde energi
ligger så nära har hållbarhetsarbetet kunnat
gå relativt snabbt.
– Det är möjligt att göra hållbara, lokala
energiprojekt, slår Jens Isemo, vd på Linde
energi, fast. Vi har varit med och förverkligat
Stefans visioner. Och det är det roligaste vi
vet, att få vara med i våra kunders projekt!
Lindesberg behöver fler entreprenörer med
ljusa idéer.

För hållbarhet och miljö: Linde energis vd
Jens Isemo och klubbchef Stefan Leskinen.
Den nya solcellsanläggningen i Lindesbergs
Hotell & Stugby invigdes 26 september i år.

Golfklubben har gjort en stor satsning och
vi på Linde energi har bland annat varit med
och installerat solpaneler på hustaken i stugbyn. Vi förser också hotellbyggnaden med
fjärrvärme i form av spillvärme från
BillerudKorsnäs.
– Det har länge pratats om den här
omställningen i golfkretsar, säger Stefan
Leskinen. Jag vill bara säga: det går!

För ett bättre och säkrare elnät
Det händer alltid något bakom kulisserna. Just nu
arbetar vi med att vädersäkra inför hösten och
vintern: vi förbättrar och förstärker kvaliteten på
elen. Vi tar bort luftledningar, gräver ner kablar
och bygger ut där det behövs så att färre hushåll
ska drabbas av strömavbrott. Just nu jobbar vi här:
Nyskogen, i norra länet: vi gräver ner nya ledningar så att rundmatning blir möjligt för området
väster om Fanthyttan. Detta gör elförsörjningen
mindre sårbar. Investering: 1 miljon kronor.
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Frösvidal – Rånnesta: vi gräver ner 10 km
ledningar. Detta för att vädersäkra elnätet men
också för att undvika problemet vid Tysslingen
med svanar som flyger in i ledningarna och orsakar strömavbrott. Investering: 5 miljoner kronor.
Prästtorp – Lockenkil: vi gräver ner 17 km luftburna ledningar och sätter dit nya transformatorstationer. Detta innebär att strömavbrotten blir
färre och att elkvaliteten kommer att förbättras
i området. Även rundmatning blir möjligt vid
strömavbrott. Investering: 6 miljoner kronor.

Egen laddstolpe

kan ta bostadsrättsföreningen in i framtiden
Var med och förändra världen, ett steg i taget. Genom Miljöklivet, en satsning från Naturvårdsverket, får bostadsrättsföreningar och företag investeringsstöd på upp till 50 procent
av kostnaden till klimatsmarta åtgärder som till exempel
laddstolpar för elbilar. Vi erbjuder laddlösningar i samarbete
med Clever, en helhetsleverantör för laddning av elbilar.

Sov gott med
trygghetsavtal
Fjärrvärmesystemet är pålitligt och sköter sig i stort sett
självt, men din central mår bra av förebyggande underhåll då och då. Vill du försäkra dig om en bekymmersfri
uppvärmning kanske vårt Trygghetsavtal för fjärrvärme
är något för dig. Då slipper du obehagliga överraskningar.
Varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta
mer om Trygghetsavtalet.
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Johan Schönström, energiansvarig på BillerudKorsnäs
Vad sysslar BillerudKorsnäs
med egentligen?

Företaget producerar papper och
kartong på sju ställen, varav fem
i Sverige. I Frövi och Rockhammar där spillvärmen kommer
ifrån produceras till största delen
vätskekartong. Det är vårt bidrag
till en hållbar framtid.

Det har nu gått 20 år sedan
Linde energi inledde ett samarbeta med er, ett arbete som
inneburit att er spillvärme blir
fjärrvärme hos oss. Hur tycker
du samarbetet har varit?

Det har varit oerhört positivt. Att
kunna använda överskottsenergi

som skapas i vår verksamhet till
att värma fastigheter i närområdet är ett exempel på hur vi som
koncern vill och kan arbeta med
hållbarhetsfrågor lokalt. Det ger
en samhörighet mellan bruket
och dem som har fjärrvärme.

Till sist, var hämtar du energi
någonstans?
Från naturen, under jakten på
hösten när jag sitter på ett pass
i skogen och bara kan vänta. Då
varvar jag ner på ett behagligt
sätt. Under övriga året handlar
det mest om att fixa med hemmet, bygga om och bygga till.

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

Telefon: 0581-887 01
Telefontider: måndag–torsdag 8.00–16.00
fre: 8.00–15.00
(lunchstängt 12.00–13.00)

E-post

kundtjanst@lindeenergi.se

Kom på besök

Agneta Åberg
Inger Wadström
Susann Fält
Jessica Järlstam
Ida Hänninen

Skrinnargatan 6 i Lindesberg.
Besökstider är mån–tors: 8.00–16.00, fre 8.00–15.00
(lunchstängt 12.00–13.00)

www.lindeenergi.se
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