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Vi har vind i seglen

Det är ofta inte förrän något 
blir fel som du märker av oss. 
Det var länge sedan någon 
av er kunder ringde och sa 
»idag var det bra el i uttaget«. 
Misstolka mig inte, jag är inte 
missnöjd över det utan det 
är precis så det ska vara i vår 
bransch. Vi jobbar varje dag, 
varje timme, på att du inte ska 
märka att vi finns. Men om 
olyckan är framme och något 
händer, även mitt i juli när du 
helst av allt bara vill åka till 
stranden och bada, då ska du 
kunna få hjälp av oss så att din 
värdefulla semester inte blir 
förstörd. 

Vaggeryd och Skillingaryd med 
omnejd har vind i seglen just 
nu och det märker även vi när 
vi drar fram el, bredband och 
fjärrvärme till många nya villor, 
flerbostadshus och industrier. 
Vi är inne i en expansiv fas och 
ökar stadigt antalet kunder och 
sålda tjänster. Det glädjer oss 
och vi får jobba extra hårt med 
alla nya leveranser. Så vi på 
energibolaget ska också ta en 
välbehövlig paus nu i sommar. 
Men medan ni är lediga, finns 
det alltid några av oss på plats 
som eldar i våra pannor så ni 
får varmvatten, jobbar med 
vårt elnät så det är i full drift 
och sköter om vårt fibernät så 
ni har bandbredd i uttaget. Allt 
för att ni ska vara nöjda med er 
lokala energileverantör. 

Ha en riktigt bra sommar önskar 
vi på Vaggeryds Energi!

Rikard Larsson, vd   

Sommaren är här med sol, värme och ledighet. Vi på Vaggeryds 
Energi hoppas att du som kund känner att du kan slappna av 
när du vet att vi under hela sommaren sköter dina leveranser 
av El, Värme och Bredband. En styrka med att välja din lokala 
leverantör, för ett bekvämt livs helt nödvändiga tjänster, är att 
vi alltid finns på plats nära dig om något händer. 

Mina sidor är dina personliga sidor på vår webb
plats. Du loggar enkelt in med ditt kundnummer 
och de fyra sista siffrorna i ditt person- eller 
organisationsnummer. Ditt kundnummer hittar  

 
du uppe till höger på din elfaktura. På Mina sid
or kan du se dina fakturor, vad du har för avtal, 
förbrukning med mera.

Få överblick på 

MINA SIDOR
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Under hösten presenterar vi ett 
unikt erbjudande för dig som behö-
ver byta ut din fjärrvärmecentral.

Kundtjänst har semesterstängt 
veckorna 29 & 30.

Vaggeryds kommun tar då över tele
fonen under kontorstid. Felanmälan 
efter kontorstid görs som vanligt på 
telefon 039367 86 30.
Vi önskar alla en härlig sommar!

Där kan du välja teckna avtal 
med fast, rörligt eller mixat 
elpris.
 Med ett fast elpris slipper 

du tänka på elmarknadens 
svängningar då du vet vad du 
betalar för din förbrukade el 
för en längre tid framöver. Ett 

Börjar din FJÄRR-
VÄRMECENTRAL 
bli utsliten?

Semestertider
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TECKNA ELAVTAL

SOMMARRECEPTET

Färgstark grill med 
kyckling och grönsaker

avtal med rörligt elpris följer 
elmarknaden, vilket innebär 
större risker för dig som kund, 
men också större möjligheter 
om elpriset skulle sjunka. Med 
ett Mixat elpris har du hälften 
fast elpris och hälften rörligt 
elpris.

Nu kan du teckna elavtal direkt på vår hemsida.  
Gå in under Elhandel – Våra avtal och priser.

Dela kycklingfiléerna på mitten 
så att de blir tunna.  
 Grilla dem och pensla 
efterhand några gånger med 
barbecuesås. 
 Grilla en härlig mix av grön
saker; padrones, majskolv, mo

rot, knipplök och tomat. Pensla 
med olivolja som du pressat 
ner en vitlöksklyfta i.  
Salta och peppra. 
 Servera med en het chilibea.  

Enkelt och supergott!


