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Sofie bytte fult aggregat på husväggen
mot liten fjärrvärmecentral i tvättstugan
Oförändrade
fjärrvärmepriser
under 2019

Vill du med ha fjärrvärme?
Anmäl ditt intresse enkelt och bekvämt direkt på vår hemsida
www.solvesborgenergi.se/intresse_fjarrvarme
En värmepump som missprydde ytterväggen på huset, det var en av anledningarna till att Sofie Gustafsson tog beslutet att
konvertera sin direktelvärme till ett vattenburet system och en anslutning till vårt fjärrvärmenät.
Sofies hus värmdes tidigare upp med direktelvärme och en luft-luft
värmepump som kompletteringsvärme. En värmepump består av en
del som sätts inne och en annan som sätts upp ute på husets yttervägg. Något som Sofie inte alls tyckte såg trevligt ut.

– Jag är mycket nöjd med min nya uppvärmning säger Sofie. Fjärrvärme är en bekväm och enkel värmekälla med en liten fjärrvärmecentral som inte tar stor plats. Värmen har funkat utan problem
sedan inkopplingen för ett år sedan.

Det var Sofies pappa som tipsade om att det var möjligt att byta
värmesystem till ett vattenburet genom konvertering. Samtidigt fick
Sofie nys om den fjärrvärmekampanj som Sölvesborg Energi just då
hade och nappade på erbjudandet.

– Ett vattenburet värmesystem med fjärrvärme har blivit populärt
säger Sven Ballovarre, marknadschef på Sölvesborg Energi. Många
väljer att ansluta sig till fjärrvärmenätet när den befintliga värmepannan eller värmepumpen kommer upp i åren.

Sofie och hennes sambo valde att ansluta sig till fjärrvärmenätet och
en kundcentral placerades i ett snyggt skåp i tvättstugan. Installationen av den vattenburna uppvärmningen gick förvånansvärt enkelt.
Enplanshuset som paret bor i har en vind och rören stacks ner från
vinden till en radiator (element) under varje fönster.

Fjärrvärme är ett bra alternativ ur många olika aspekter, förutom
att det är miljövänligt och driftsäkert är det även obegränsat med
varmvatten, något som familjer med flera barn brukar uppskatta.

Konverteringen från direktel till vattenburen värme gick på runt
50 000 kronor* och Sofie har inte ångrat sig en sekund.

Sofie och hennes sambo är först ut i Sölvesborg med att konvertera
till vattenburen värme. Är du intresserad av en konvertering av din
direktel? Kontakta Sölvesborg Energi för rådgivning,
info@solvesborgenergi.se

*Anslutning till fjärrvärmenätet tillkommer. En villaanslutning inklusive installation av fjärrvärmecentral kostar 58 750 kr. Har du rotavdrag blir priset 49 375 kr.

Brukningsavgifter för vatten och avlopp
Utdrag ur vatten- och avloppstaxa, beslutad av Sölvesborgs Kommunfullmäktige,
gällande från 2019-01-01.

Brukningsavgift för abonnent med vattenmätare		

Vatten		

Avlopp

Abonnentavgift per år							
Förbrukningsavgift per kbm						

1 350,00 kr
11,00 kr

2 860,00 kr
18,00 kr

3 550,00 kr
2 450,00 kr

6 460,00 kr
4 660,00 kr

Brukningsavgift för abonnent utan vattenmätare
Fast avgift permanent boende						
Fast avgift icke permanent boende (fritidshus)				

Samtliga vatten- och avloppsavgifter inklusive nu gällande moms, 25 procent.
Vi erbjuder möjligheten att installera vattenmätare även i fritidsbostäder. Mer information hittar du på vår hemsida

Prislista elnät
Utdrag ur taxor för Sölvesborgs Energi och Vatten AB gällande från och med 1 januari 2019. Fast avgift och rörlig
elnätavgift inkluderar elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt moms om för närvarande 25 procent.

Säkring ampere

Fast avgift kr/år		

16 lägenhet		
1 210,00 kr				
16			2 485,00 kr				
20			3 950,00 kr				
25			5 440,00 kr				
35			
8 435,00 kr
			

Rörlig avgift

23 januari
firar vi Elens dag!
Vad betyder
el för dig?

25,00 öre/kWh

Om din tariff inte finns med eller om du har andra funderingar är du välkommen att kontakta kundtjänst: 0456-81 68 80
Frågor om renhållningsavgifter besvaras av Västblekinge Miljö AB på telefon 0454-593 59.

Vi är anvisad elleverantör för elkunder i Sölvesborgs elnätsområde
Vad är anvisningsel?
De allra flesta av våra kunder tecknar ett elavtal där de väljer el till rörligt eller fast pris.
Tror du att de rörliga elpriserna kommer att
gå upp tecknar du antagligen ett tryggt elavtal som är fast under ett antal år. Har du däremot en tro på att elpriserna kommer att ligga
på dagens nivå eller till och med lägre, tecknas
ett rörligt elavtal. Oavsett om det inte görs något aktivt val är vi tvingade att leverera el ändå.
Denna el levereras till anvisat pris och kallas

anvisningsel. Syftet är att garantera att
du som kund alltid får el till din bostad.
Anvisningsel har normalt ett sämre pris än om
du gör ett aktivt val genom att teckna avtal om
tryggt elpris.
Teckna avtal när som helst
Det går bra att när som helst teckna avtal om tryggt
elpris. Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag. Anvisningspriset baseras på priserna från
den nordiska elbörsen. Anvisningspriset har en
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inbyggd trögrörlighet, vilket gör att priset bara
ändras
några
få
gånger
om
året.
Anvisningspriset löper tillsvidare och du har 14
dagars uppsägningstid.
Jämför el-priser
Gå in på solvesborgenergi.se och se våra aktuella
elpriser på fast och rörligt elavtal.
Är du intresserad av andra leverantörers aktuella
priser? På elpriskollen.se hittar du flera olika leverantörer och priser.
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