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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.)

MÄTARBYTEN
Senare under hösten kommer vi att 
påbörja ett flerårigt projekt med att byta 
samtliga våra elmätare. På de anläggningar 
där vi inte har tillgång till elmätaren 
kommer vi att tilldela tider som ni får 
utskickat per post. Bytet är obligatoriskt 
och vi önskar att alla kan hjälpa till med 
tider så gott det går. Kan du inte den 
tilldelade tiden måste den bokas om. Ej 
avbokad tid debiteras en förgävesavgift.

Vi anlitar Rutenhjelms Elektriska och 
Götene Elförening för våra arbeten.

ORD FRÅN VD:N 
Magnus Jacobsson
Energimässan i september var väldigt lyckad och jag är 
nöjd! För er som kanske missat detta hade vi på Skara 
Energi en energimässa tillsammans med Billinge Energi 
och Energirådgivarna på kommunen med fokus på förny-
elsebar energi. Jag tycker att det var trevligt med många 
besökare och min uppfattning är att det var uppskattat! 
Vi hoppas absolut på att kunna göra detta igen och då 
utveckla konceptet ytterligare.
 

De skrivs en del om höga elnätspriser i Sverige. Jag kan konstatera att små kommu-
nala energibolag i allmänhet, och Skara Energi i synnerhet, står sig väl i jämförelsen. 
Enligt den s.k. Nils Holgersson-undersökningen är Skara 13:e billigast i Sverige. 
Alla elnätsbolag har en intäktsram tilldelad av Energimarknadsinspektionen och 
en vanlig missuppfattning är att samtliga elnätsbolag kommer att nyttja sina in-
täktsramar till fullo. Den intäktsram vi tilldelats överstiger de avgifter vi har tänkt 
att ta ut. Skara Energi och många andra små energibolag sätter ett stort värde i 
att hålla låga avgifter.
 
Ett nationellt problem gällande elnät är att det finns kapacitetsbrist. I storstads-
regionerna nekas redan idag företag att göra etableringar på grund av detta och 
utdragna tillståndsprocesser gör att det tar lång tid att åtgärda bristerna. Även 
i detta avseende är Skara väldigt attraktivt eftersom vi har goda möjligheter att 
snabbt kunna ansluta nya företag.
 
Vi får aldrig glömma vår vision att bidra till ett attraktivt och hållbart Skara.
Hoppas att vi får en härlig höst

”Vi ger våra kunder en enklare  

vardag och bidrar till ett attraktivt 

och hållbart Skara”
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NYHETSBREVET BLIR DIGITALT!
Nu blir vårt nyhetsbrev digitalt. Glöm inte att anmäla din 
e-postadress för att ta del av det även i fortsättningen! 
Det gör du enkelt via vår hemsida. www.skaraenergi.se

Du kan självklart även ringa och mejla oss!
Telefon: 0511-321 00, E-post: kundservice@skaraenergi.se

VISSTE DU ATT…
Vi undersöker möjligheterna att bygga en solcellspark. 
Mer information kommer framöver. 


