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VATTEN
Från 1 januari 2018 flyttade kundtjänst och fakturering av VA-tjänster (vatten och spillvatten) över till 
Vaggeryds Energi AB.

FAKTURA
Du som är kund hos oss sedan tidigare, kommer att få dina VA-tjänster debiterade på samma faktura 
som el, fjärrvärme, bredband eller tv.

Önskar alla en mysig höst!

FAKTURA OCH BETALNING
Hos oss kan du välja mellan olika sätt att få och betala din faktura. Vi rekommenderar att du väljer ett
digitalt alternativ, det är både smidigare och bättre för miljön.

PAPPERSFAKTURA
Du får din faktura som ett brev på posten.

AUTOGIRO
Med autogiro sker betalningen av fakturorna automatiskt på förfallodagen från det konto du valt.
Anmälan till autogiro gör du enklast via din internetbank eller kontakta oss.

E-FAKTURA
E-faktura innebär att du får fakturan till din internetbank. För att betala fakturan loggar du in på din
internetbank och godkänner den. Uppgifter som OCR-nummer, belopp och betalningsdag är redan 
ifyllda när e-fakturan kommer till dig. Du kan snabbt och enkelt se eller betala e-fakturan var som 
helst där du har tillgång till din internetbank.
Anmälan och avanmälan till e-faktura gör du via din internetbank.

RIKTIGT MILJÖVÄNLIG FJÄRRVÄRME
Vaggeryds Energis fjärrvärme har under 2017 släppt ut så 
lite koldioxid per producerad kWh (8g/kWh) att bolaget är 
ett av de mest effektiva fjärrvärmeföretagen i hela EU. 

Anledningen till de låga utsläppen är att lokalt skogs-
bränsle används för att producera fjärrvärmen. Bränslet
består till stor del av bark, grenar och toppar, vilket är
träddelar som inte skulle tagits tillvara om det inte
använts till fjärrvärme.  

Detta gör att Vaggeryd och Skillingaryd värms med energi 
som annars skulle kastats bort. Vi på Vaggeryds Energi 
är stolta över att kunna leverera energi med mycket låg 
miljöpåverkan till våra kunder.

Det är bra för oss och för våra framtida generationer.



 

KONTAKTA OSS: 0393 - 67 86 30

Vaggeryds Energi AB
Hermes väg 10 • 567 32 Vaggeryd • Tel. 0393 - 67 86 30

www.vaggerydsenergi.se

Sparrissallad
med lax och
mozzarella
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16 - 20 sparris

350 g laxfilé

1 påse blandsallad, ca 150 g

1 kruka basilika, de plockade bladen

12 cocktailtomater, delas

salt och svartpeppar

2 msk balsamvinäger rosé

2 msk olivolja

2 frp mozzarella

Fint skuren gräslök

Skär av och kasta den nedre träiga delen av sparrisen, skala 
stjälken med en vanlig potatisskalare.
Koka sparrisen 1-1 1/2 minut i saltat vatten, spola kallt.
Skär av dem 5-6 cm från toppen, skiva stjälkarna.
Skiva laxen i 1/2-cm tjocka skivor och halstra dem 30 sek/sida
i het stekpanna med lite olivolja, salta och peppra.
Vänd ihop sallad, basilikablad, sparrisskivor, tomater, 
balsamvinäger, olivolja, salt och svartpeppar.
Fördela på tallrikar. Fördela också sparrisknoppar, buffel-
mozzarella och lax. Avsluta med att strö över lite gräslök.

Önskar er
en härlig vår!

FIBERUTBYGGNAD UNDER 2018
• Projektet ”Movalla” i Skillingaryd berör boende från kyrkogården ner till Kaffegatan mellan nya och
 gamla E4:an. Här kommer utbyggnaden börja den 1 april om det är fritt från snö och tjäle. Det blir
 NCC som kommer att vara schakt entreprenör och JTD (Jims Tele och Data) som kommer att ansluta
 fastigheterna i området. VEAB bjuder in alla berörda till byggmöte under mars månad i Skillingehus.

• Området runt Korpgatan/Ringvägen i Vaggeryd påbörjades under hösten 2017 men kommer att
 återupptas under våren. Beställningar skickas ut med post till berörda fastigheter i området.

• Norra Ågatan och Götaforsvägen i Vaggeryd planeras för utbyggnation under 2018. Berörda fastig-
 hetsägare kommer att få mer information och beställningsunderlag inom kort. Vi hoppas på stort
 intresse så att VEAB ser att projektet är genomförbart för fiberutbyggnad under året. 

• Hårdvarubyte i Klevshult. VEAB kommer, i samarbete med JTD, att under våren utföra byte av
 samtliga fiberkonverterare till alla fastigheter som idag inte har den senaste modellen. Efter bytet
 finns möjligheten för dessa kunder att enklare uppgradera sin bredbandshastighet eller beställa
 TV-tjänster.


