Januari år 2009

INFORMATION
Elmätaren är avläst
Alla elmätare inom Sölvesborgs Energi och Vatten AB nätområde (SBG) är nu utbytta. De
fjärravlästa mätarna lästes första gången nu i årsskiftet. Från och med årsavläsningen kommer
Ni att få reda på Er verkliga elförbrukning vid varje utskick av faktura. Fakturan kommer att
innehålla månadens förbrukning vilket gör att Ni får bättre kontroll på elförbrukning och
därmed energikostnad. När ett år har gått kan Ni börja jämföra månadsförbrukningen år från
år. Har elförbrukningen varit lägre eller högre jämfört med samma månad förra året?
Aktuell månadsförbrukning kommer att redovisas på fakturan som kommer ut omkring den
15:e mars. Nästkommande faktura kommer omkring den 15:e maj. Har ni månadsfaktura
kommer fakturan omkring 12 dagar efter aktuell månad.

Första fakturan
Första fakturan kommer i många fall att vara på ett högre belopp eftersom det går åt mer el
under den mörka tiden av året. Det är ju normalt kallare och mörkare på vintern och det gör
att fakturabeloppet blir högre på vintern än på sommaren.
Behöver Ni tips och råd så ring oss gärna. Telefon nr. 0456-81 68 81, 81 68 80, 81 68 82.
Ni kan också skicka e-post till sevab@solvesborg.se

Hur planerar jag det kommande året
Avsätt ett månadsbelopp till de fakturor som kommer under året. Ta fram de fakturor Ni fått
under det senaste året och räkna samman. Dela beloppet med 12 månader så motsvaras det
ungefär vad Ni behöver sätta av varje månad. Den senast urtskickade fakturan kan också vara
ett riktmärke. Har Ni avsatt pengar varje månad så finns det ju pengar på Ert konto när
fakturorna blir högre framåt hösten/ vintern.
Om Ni känner Er osäker hur jag skall planera för kommande fakturor kontakta gärna Er
nuvarande bank. Er bank kan hjälpa till med att lägga upp tex ett servicekonto, huskonto där
Ni kan sätta in ett belopp varje månad så Ni slipper överraskningar.

Taxor
Vi bifogar här ett informationsblad om de vanligaste taxorna som gäller för boende inom
Sölvesborgs kommun. När det gäller renhållning är det Västblekinge Miljö AB som hanterar
dessa frågor.
För mer information från Västblekinge Miljö AB, Tel. 0454-593 59.
Ni kan också gå in på hemsidan www.vmab.se

Vi äger VA anläggningar i Sölvesborg
Sölvesborgs Energi och Vatten AB har tagit över ägandet av allmänna vatten- och
avloppsanläggningar från Sölvesborgs kommun. För kunder innebär förändringen att man
vänder sig till oss när det gäller alla frågor inom vatten- och avlopp inom Sölvesborgs
kommun.
Det är de allmänna bestämmelserna för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggning
(ABVA), som är antagen av Sölvesborgs Kommunfullmäktige den 24 november år 2008, som
gäller from 1 januari år 2009. Om Ni vill ta del av dessa ber vi Er kontakta kundtjänst.

Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter
Anslut Er till fjärrvärmenätet i Sölvesborg. Värmen för villor kostar 77,5 öre per kWh
inklusive moms och är därmed både ett ekonomiskt såväl som miljömässigt mycket
fördelaktigt alternativ. Anslutningsavgiften för en villa är oförändrat 62 500 kronor
inklusive moms.
Fjärrvärmerör läggs på flera platser i Sölvesborgs tätort. Vi får beställningar från
privatpersoner, fastigheter, företag och totalt har vi sex grävmaskiner med tillhörande
arbetslag som gräver utefter Sölvesborgs gator och inne på tomter. Vi jobbar så snabbt som
möjligt så att fjärrvärmen kan kopplas på.
Alla som har anslutit sig till fjärrvärme får sedan ett år tillbaka värme från Nymölla Bruk.
Värmen är överskotts- och spillvärme som överförs i värmeledningar från Nymölla till
Sölvesborg. Värmen som skulle gått förlorad används nu istället för uppvärmning i lokaler
och bostäder.
Vi planerar för utbyggnad av fjärrvärme till Mjällby. Start beräknas att ske nu till hösten.
Under våren kommer vi att hålla informationsmöte om fjärrvärme i Mjällby.
Intresseanmälningar till telefon nummer 0456-81 68 80.
Det går också bra att skicka e-post till sevab@solvesborg.se

Fler bredbandsoperatörer
Sölvesborgs Energi och Vatten AB äger och driver bredbandsnätet som täcker hela kommunen. Det är framförallt med bredband via telejacket som vi når alla kommuninvånarna i
Sölvesborg. Till större fastigheter har en del fastighetsägare valt att koppla in fiber.
Om ett halvår kommer det att bli möjligt att välja många fler operatörer som tillhandahåller
bland annat internetuppkopplingar. Anledningen är vi inleder ett samarbete med företaget
Teracom som bland annat äger TV masterna i landet. Teracom sänder också digital TV genom
de så kallade boxer-paketen.
Vill Ni också koppla upp Er till internet. Kontakta följande operatörer,
Blixtvik AB 0770-799799 , 08-5250 5250 www.jacket.se
Sölvesborgs Nättjänst 0456-647 000 www.solvenet.se

