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BESTÄLL DIN ANSLUTNING 
INNAN ÅRSSKIFTET!
För er som inte anslutit er villa till fiber 
är det hög tid att göra det. Under hösten 
kommer nämligen en kampanj där fast-
igheter i redan utbyggda områden kan 
ansluta sig till nuvarande standardpris. 
Från och med årsskiftet kommer anslut-
ningsavgifterna för fiber att höjas.
Mer information kommer att skickas ut 
under hösten. Men om du inte vill vänta 
till dess går det redan nu att beställa 
anslutning digitalt med Mobilt Bank-ID 
via www.openbit.se. 
(Detta gäller privatpersoner/villaägare 
och således inte företag eller flerfamiljs-
hus, Brf osv.)

ENERGIMÄSSA 13 SEPTEMBER
Se till att planera in 13 september klockan 
14.00-18.00 i kalendern! Då kommer vi 
på Skara Energi tillsammans med Billinge 
Energi och energirådgivarna på Skara 
kommun att anordna en Energimässa i 
våra anrika lokaler. Det kommer finnas 
flertalet utställare på plats och givande 
föreläsningar för både dig som privat-
person och företagare. 

Mer information kommer framöver!

NY ABVA
Nu har vi nya allmänna bestämmelser för 
användande av Skara kommuns vatten- 
och avloppsanläggning. 
De finns att läsa på vår hemsida, http://
www.skaraenergi.se/genvagar/
priser-och-avtalsvillkor/.

VISSTE DU ATT…
Vi på Skara Energi endast höjt avgifterna för elnätet med 
6,87 % de senaste 5 åren. Vi är i år på 13:e plats vad gäller 
lägst elnätspris i Sverige i Nils Holgerssons undersökning!

ORD FRÅN VD:N 
Magnus Jacobsson
Sommaren har kommit till oss med besked. Snart är det 
midsommar och jag hoppas det fina vädret står sig… 

Med stor stolthet kan jag berätta att vi var en av tre 
nominerade till priset Årets samhällsbyggare som delas 
ut av tidningen Dagens Samhälle. Tillsammans med 

Vallebygdens energi blev vi nominerade mot bakgrund av vårt arbete med att 
bygga ut vatten och avlopp på landsbygden. Tyvärr nådde det inte hela vägen 
men vi är oerhört stolta över vårt arbete och hedrade över nomineringen.

Jag är övertygad om att solceller kommer att fortsätta utvecklas positivt i 
Sverige. Jag hoppas kunna återkomma under hösten med mer information 
om den satsning som Skara Energi planerar tillsammans med Billinge Energi.

Som du kan läsa i en separat artikel kommer vi att höja priset på anslutning till 
stadsnätet så passa på att beställ innan årsskiftet. 

Trevlig sommar!

”Vi ger våra kunder en enklare  

vardag och bidrar till ett attraktivt 

och hållbart Skara”
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SOMMARÖPPET
Under sommaren har vi följande öppettider:
v.23-26 8.00 – 16.00
v.27-32 9.30 – 15.30
v.33 8.00 – 16.30 

Vi önskar alla en riktigt härlig sommar!


