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Onsdag 13 november
Kl. 15:00-18:00
Skrinnargatan 6 i Lindesberg

Äntligen dags för årets kundkväll! Våra experter finns  
på plats för att svara på dina frågor gällande allt från  
solceller, elbilar och framtidens energilösningar till  
elavtal, fjärrvärme samt fakturor. 

Under kvällen får du även möjlighet att ta  
en rundtur i vårt pop-up-museum, vår pann- 
och ångcentral samt se vår helt nya 
HVO-tank – den första biodieseltan-
ken i Lindesberg. 

10-års jubileum &

öppet hus!

Jubileumskväll i Närkes Kil
För våra kunder i Närkes Kil kommer vi att  
anordna en kundkväll i början av 2020.
Håll utkik på lindeenergi.se för inbjudan  
och mer information.

I samarbete med Region Örebro län 
bygger Linde energi ett nytt filter-
hus i anslutning till Lindesbergs 
lasarett. Den nya anläggningen 
kommer både leverera kylvatten 
och säkra vattenförsörjningen vid  
en eventuell krissituation.

Filterhuset byggs i sluttningen i Sköndal, 
strax nedanför Lindesbergs lasarett. 
Bygget påbörjas under november 2019 
för att stå klart till sommaren 2020.

– Filterhuset innebär en stor upp-
gradering eftersom det tidigare har 
saknats en lösning för reservvatten till 
lasarettet, berättar Fredrik Jansson som 
är affärsområdeschef för värme och 
kyla vid Linde energi.

Till filterhuset hämtas grundvatten 
från cirka 20 meters djup och renas 
med hjälp av tre sandfilter. Därefter 

Nytt filterhus  
för fjärrkyla och reservvatten

pumpas den största delen av det kalla 
vattnet in till lasarettet för att användas 
som fjärrkyla. 

– Grundvattnet här är rikt på järn 
och mangan, vilket kan smutsa ner 
växlarna i vattensystemet. Med det nya 
filterhuset får vi en modern anläggning 
med kapacitet på cirka 100 kubikme-
ter vatten per timme, berättar Johan 
Gunnarsson som är projektledare för 
filterhuset. 

Vid eventuella problem med ordina-
rie dricksvattentillförsel kan reservvatt-
net användas i lasarettets verksamhet. 
Slutreningen till dricksvatten sköts i det 
nya filterhuset av Region Örebro län.

– Det här är ett miljövänligt sätt att 
säkra framtidens sjukvård i Lindesberg. 
Dessutom kommer filterhuset delvis  
att drivas av solenergipaneler på taket, 
avslutar Fredrik Jansson.

För dig som är elhandelskund  
är årets trohetsbonus en snygg 
och praktisk kylväska, perfekt  
för utflykter och äventyr. 

Hämta din 
trohetsbonus

Fredrik Jansson och Johan Gunnarsson  
utanför Lindesbergs lasarett.Trohets- bonusen 10 år
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          Linde energi visar vägen till ett  
fossilfritt Bergslagen

Guldmedalj  
i hållbarhet

Fossilfri värme i Vedevåg

Vi jobbar ständigt för att reducera vår klimatpåverkan, 
såväl genom stora som små insatser. Här kan du läsa om 
några av våra senaste initiativ för ökad hållbarhet och  

ett Bergslagen rustat för framtiden!

Klimatsmartare  
arbetsfordon 
med HVO
Nu tar vi ett stort steg för att minska utsläppen från 
våra arbetsfordon. Genom att hyra en egen biodie-
seltank kan nuvarande dieselbilar tankas med hållbar 
HVO-olja.  
– Det innebär hela 90 procent mindre utsläpp än mot-
svarande användning av fossildiesel, berättar Emma 
Johansson, EHS&S*-ansvarig på Linde energi.

HVO-oljan är helt fossilfri och framställs genom 
vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och 
restprodukter. 

Linde energi kan vinna 
Miljöstrategipriset
Vi är nominerade till årets Miljöstrategipris som delas ut av tidningen 
Miljö & Utveckling för att premiera tydliga hållbarhetsstrategier. 

- I vår nominering lyfte vi fram vårt strategiska arbete med 
arbetsmiljö och hållbarhet samt hur vi prioriterar miljön och våra 
medarbetares hälsa. Ett praktiskt exempel är bytet av kreosot-stolpar 
mot giftfria och miljövänliga WOPAS-stolpar, säger Emma Johansson, 
EHS&S*-ansvarig på Linde energi.

Vinnaren av Miljöstrategipriset utses i samband med Miljöstra-
tegidagarna på Quality Hotel Globe i Stockholm den 6 november. 
Bland de övriga nominerade finns bland annat ICA Gruppen, Lidl 
Sverige, Returpack, Max Burgers och Göteborgs Hamn.

Vann vi? Håll utkik på: facebook.com/lindeenergi

Vi gör Vedevåg ännu mer hållbart genom att byta 
ut den fossila eldningsoljan till fossilfri biobaserad 
eldningsolja, så kallad RME-olja.

I Vedevåg värms Wedevågs Bruk, Vedevågs-
skolan, äldreboendet på Kvarnbackavägen samt 
några av ortens hyreshus upp med fjärrvärme som 

produceras av spillvärme från BillerudKorsnäs i 
Frövi. Vid driftstörningar, avbrott eller produktions-
stopp måste spillvärmen dock kompletteras med 
uppvärmning av eldningsolja. Den nya RME-oljan 
tillverkas av 100 procent färskpressad rapsolja.

Vi tilldelas guldmedalj för vårt hållbarhetsarbete av det 
oberoende analysföretaget EcoVadis. Priset visar på att Linde 
energi står sig starkt internationellt bland de 225 företag som 
utvärderats inom energibranschen. 

- Nu tittar vi på hela bolagets samhällsansvar och redovi-
sar vårt hållbarhetsarbete genom att utvärderas och rankas 
av en extern aktör, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

Linde energi fick 66 poäng av 100 i rankingen, vilket 
innebär att vi kvalar in bland topp 5-procenten av samtliga 
bedömda och jämförbara företag. 

Emma Johansson, EHS&S*-ansvarig.

EcoVadis är det ledande utvär-
deringssystemet som väger in 
aspekter som miljö, arbetsför-
hållanden, affärsansvar och etik 
samt hållbara upphandlingar.

*EHS&S står för Environmental, Health, Safety & Sustainability.

Cykelvänlig arbetsplats
Vi deltar i Cykelvänlig arbetsplats som är ett initiativ från Region 
Örebro län i samarbete med bland annat Lindesbergs kommun. 
Det innebär att vi uppmuntrar våra medarbetare att ta cykeln till 
jobbet genom att erbjuda lånecyklar, verktyg och möjlighet att 

införskaffa förmånscykel.



Bättre elkoll med 
smarta mätare

Regeringen har beslutat att nästa 
generations elmätare ska vara in- 
stallerade i hela Sverige senast den  
1 januari 2025. För Linde energi inne-
bär det att cirka 12  000 mätare ska 
bytas ut. Totalt i Sverige uppskattar 
man att det rör sig om cirka 5,4 mil-
joner elmätare som behöver ersättas 
under de närmaste åren*.

– Vi sätter igång med detta under 
januari 2020 med målet att byta  
ungefär 3000 mätare per år. Med den 
takten räknar vi att vara färdiga under 
2024, berättar Fredrik Esenius som är 
mätningschef på Linde energi.

De nya mätarna registrerar elför-
brukningen per timme, vilket innebär 
att alla kan följa sin egen konsumtion 
mycket närmare än tidigare. Detta 
innebär i sin tur möjlighet att i större 
utsträckning påverka sin elanvändning.

– Majoriteten av våra kunder  
har haft tillgång till denna tjänst via 

Mina sidor på Linde energis hemsida, 
men nu kommer det att gälla för alla, 
säger Fredrik Esenius.

Att installera en ny elmätare tar 
inte mer än en halvtimme och kräver 
inga förberedelser för dig som kund. 
Byten kommer göras områdesvis med 
löpande information via bland annat 
Linde energis hemsida.

– Många blir förvånade över hur 
snabbt och smidigt själva bytet går, 
säger Fredrik.

Installationen av de nya mätarna 
innebär ingen extra kostnad för dig 
som kund. De ingår helt enkelt i vår 
service till dig.

– Det här är positivt för alla kun-
der som nu kommer kunna följa och 
påverka sin elkonsumtion. Därmed får 
samtliga kunder tillgång till en bättre 
överblick, avslutar Fredrik. 

*Källa: Ny Teknik, 2018-06-29

Snart påbörjar vi arbetet med 
att byta ut samtliga kunders 
elmätare för att skapa bättre 
driftsäkerhet och ge dig som 
kund mer insyn och större 
möjlighet att påverka din  
elkonsumtion.

Att byta elmätare går snabbt och smidigt.

Fredrik Esenius, chef för 
mätning på Linde energi.
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Liljedal Com
m

unication 2019

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.

Vem är du?
Jag är född och uppvuxen Lindes-
bergare som efter studier i Växjö 
och jobb i Stockholm äntligen hittat 
hem. Förut har jag jobbat med digital 
marknadsföring och kommunikation 
på VisitDenmark, Stockholm Live och 
Enjoy Wine & Spirits. Gott och blandat 
helt enkelt!

Vad är din roll på  
Linde energi?
Sedan augusti är jag kommunikations-
ansvarig på Linde energi med ansvar 
för vår externa och interna kommu-
nikation. Jobbet handlar bland annat 
om att förklara våra komplexa projekt 

3 frågor Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi

och hur de påverkar din vardag, exem-
pelvis genom att skriva nyheter, sköta 
vår Facebook, samt fota och filma. En 
del av mitt jobb handlar även om att 
utbilda våra medarbetare i kommuni-
kationsfrågor.

Var hämtar du  
energi ifrån?
Min fru och min son är mina största 
energikällor. Efter familjen ligger mitt 
intresse för mat och vin, och då främst 
naturvin, högst på listan. Ibland kan jag 
bli omåttligt nördig i mitt vinintresse. 
Jag är även en frekvent besökare i 
elljusspåret och gnuggar gärna musk-
lerna i vårt nyinvigda personalgym.

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

E-post
kundtjanst@lindeenergi.se

Kom på besök
Skrinnargatan 6 i Lindesberg.
Besökstider är måndag–torsdag 8.00–16.00  
fredag 8.00–15.00 
(lunchstängt 12.00–13.00)

www.lindeenergi.se
     facebook.com/lindeenergi


