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Vill du SÄNKA dina 
VÄRMEKOSTNADER?

För bra funktion bör tempe
raturskillnaden vara över 
45 grader. Sommartid kan 

det dock bli lägre. Generellt 
gäller att ju lägre temperatur 
ut från din fjärrvärmecentral, 
desto bättre fungerar den.

Grönt vatten i  
fjärrvärmeledningarna
Vattnet från våra värmeverk är 
ett slutet system och kommer 
därför aldrig i kontakt med din 
fastighets dricksvatten. För att 
snabbt kunna göra felsökning 
vid läckage är fjärrvärmevatt

net färgat grönt. Ämnet som 
färgar heter pyranin och är 
livsmedelsklassat natriumsalt. 
Samma ämne används exem
pelvis i tvål och smink.

Övrigt att tänka på 
• Avlufta element vid behov
• Täta vattenläckage
• Undvik öppna fönster och  
 dörrar

Mer information finns i hand
bok för fjärrvärmecentraler på 
vaggerydsenergi.se

Då är det viktigt med en effektiv fjärrvärmecentral. En enkel 
kontroll du själv kan göra är att jämföra inkommande och ut
gående temperatur på fjärrvärmevattnet.

Elnät Arbetet med att stormsäkra elnätet i området kring Taglarp 
är klart. Det innebär att ca 6,3 km luftledning har ersatts med markförlagt kabel 
mellan byarna Bäck, Taglarp, Skog och Snuddebo.

Vaggeryds elverk satsar under hösten på ka
belförläggning i området kring Stödstorp, Plätt, 
Boarp och Boda, samtidigt som vårt arbete med 
modernisering av nätstationer i Vaggeryds tätort 
fortsätter.

I området Västra strand kommer ett nytt 
bostadsområde att växa fram under hösten/
vintern och även här är naturligtvis Vaggeryds 
elverk med och bygger elnät och belysning.

• Effektiv fjärrvärmecentral
• Avlufta element vid behov
• Täta vattenläckage
• Undvik öppna fönster, dörrar
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Saknar du elavtal får du ett så 
kallat »anvisningspris« – det 
är lagstadgat att elbolag är 
skyldiga att anvisa ett elhan
delsföretag åt de kunder som 

Är du en av våra kunder som inte har tecknat elavtal? 
Då finns risken att du betalar onödigt mycket för din el.

80 procent fiberklara! 
STADSNÄT
»Stadsnät kan idag leverera internet-
tjänster till privathushåll med hastigheter 
från 100–500 Mbit/s.« 

Stadsnät har så här i slutet 
av 2018 grävt ner fiber
kabel till cirka 80 procent 

av fastigheterna i Klevshult, 
Skillingaryd, Vaggeryd, Byarum 
och Hok och gett fastighets
ägarna möjlighet att beställa en 
anslutning mot fibernätet. 
 Utbyggnaden till de kvarva
rande 20 procenten fortsätter 
under 2019. För Vaggeryd blir 

det till boende på Karlavägen, 
Esplanaden och de fastighe
ter som ligger runt centrum. 
I Skillingaryd bygger vi till 
fastigheter runt Skolgatan och 
norröver. Även här ska vi bygga 
till de mest centrala fastighe
terna.
 Stadsnät kan idag leverera in
ternettjänster till privathushåll 
med hastigheter från 100–500 
Mbit/s. Vi har även ett brett 
TVutbud med såväl Cmore 
som Viasat i tilläggsutbudet.
 Besök vaggerydsenergi.se 
för mer information om priser 
och utbud.

Prismedveten? Teckna elavtal! 

inte väljer elbolag. Detta anvis
ningspris är oftast dyrare. 
 Är du osäker på hur dit elav
tal ser ut, eller vill ha tips och 
råd? 

 Kontakta oss, ring, mejla eller 
varför inte kom och besök oss 
på Hermes Väg 10, Vaggeryd. 
 Tryggt och nära för en enkla
re vardag.
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