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FIBER
Vi hälsar med glädje våra ca 450 nya kunder välkomna till vårt nät under 2015!
Vår leverans på den utbyggda delen av Marielundsområdet är klar. Resterande del av området
ska byggas ut 2016, om vi får ett bra gensvar på kundundersökningen som kommer genomföras under våren. Under 2016 ska vi även bygga ut den södra delen av Hok.
Vi ser fram emot att även i år ska kunna välkomna runt 400 nya kunder.

FÖRÄNDRADE NÄTTARIFFER
FÖR VAGGERYDS ELVERK
FRÅN 1/1 2016
För första gången på fyra år har Vaggeryds Elverk beslutat att förändra
sina elnätsavgifter. Den förändring som är beslutad berör den fasta
avgiften för säkringskunder som höjs något.
För den genomsnittlige säkringskunden innebär det en ökning med
1,9 procent eller motsvarande 6,25 kr per månad för en lägenhetskund,
6,25 kr per månad för en villakund och 12,50 kr per månad för en
villakund med elvärme, allt inkl. moms.

ELNÄT
På mindre än en månad drabbades södra Sverige av
tre stormoväder, Freja (8/11), Gorm (30/11) och
Helga (4/12). Vaggeryds Elverk och dess kunder blev
dessa gånger tämligen förskonade från driftstörningar.
Under stormen Gorm valde vi att stänga av elen för ett tiotal kunder
i samband med reparationsarbete och ytterligare några tiotal påverkades kortvarigt av strömavbrott. I samband med stormen Helga
då det lokalt mättes upp högre medelvindar jämfört med stormen
Per i januari 2007 så fick Elverket inte in några anmälningar om
elavbrott över huvud taget.
Delvis tolkar vi de få störningarna som ett resultat av Elverkets
pågående och långsiktiga arbete att vädersäkra elnätet genom att
gräva ned kabel. Vaggeryds Elverk har som ambition att senast
år 2018 ha fått ned samtliga väderkänsliga högspänningsledningar
i marken.

KABEL-TV
JA TACK!

ELAVTAL

Är du osäker på vad du har för avtal eller vill ha hjälp med att jämföra
olika elhandelsavtal?
Elpriserna är fortfarande låga – passa på att teckna ditt elavtal.
Ring oss 0393-67 86 30 eller mejla kundtjanst.el@vaggeryd.se

ÖVRIGT

Autogiro
Med autogiro slipper du hålla koll på betalningsdagar och avier. Betalningen sker
automatiskt från ditt konto. Anmäl till oss eller i din internetbank.
E-faktura
Gör du dina betalningar via din internetbank kan du enkelt beställa efaktura.
Vi skickar då din faktura digitalt till din internetbank.
Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året.

FLERA GODA ANLEDNINGAR ATT
VÄLJA DITT EGET BOLAG...

FJÄRRVÄRME
JA TACK!
FRAMTIDEN - TRYGGHETEN - MILJÖN - NÄRHETEN
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