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INTEGRITETSPOLICY
SÅ HÄR BEHANDLAR VAGGERYDS ENERGI DINA PERSONUPPGIFTER
Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) ersatte den
svenska personuppgiftslagen 25 maj 2018. Här kan du läsa om hur Vaggeryds Energi AB hanterar
personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.
”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet.
Följande är exempel på personuppgifter:
ett namn
en postadress
en e-postadress
platsinformation
bankuppgifter
ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
en IP-adress
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VEAB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att
behandling av dessa uppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.
VEAB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska
och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår
personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du kan
läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida
för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att
kontakta oss.
Läs mer på www.vaggerydsenergi.se

BÄSTA ENERGIKONCERN!
Vi på Vaggeryds Energi har i maj 2018 erhållit betyget Bästa Energikoncern i
Kundnöjdhet (jämförande koncerner innehar affärsområdena Elnät, Elhandel,
Fjärrvärme och Fiber i sin portfölj)!
Vi vill tacka alla våra kunder för det fina omdömet och kommentarer ni har gett
oss i vår undersökning av kundnöjdheten som vi har genomfört under mars och
april 2018. Detta är vår fjärde undersökning som vi genomför och vi har lyssnat på
er och tagit till oss av era åsikter och kommentarer. Ni är över 300 st unika kunder
som har blivit uppringda och deltagit i undersökningen som nu är sammanställd.
För mer information om Kundnöjdhetsundersökningen,
kontakta: energi@supportforetaget.se eller klicka på emblemet på vår hemsida.

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Kundtjänst har semesterstängt veckorna 29 och 30.
Vaggeryds kommun kommer då att ta över telefonen under kontorstid.
Felanmälan efter kontorstid göras som vanligt på telefon 0393-67 86 30.

Sommarsallad

med persika, jordgubbar
och örter
Tillagningstid: 15 min
Portioner: 1
Du behöver:
1 persika
5 jordgubbar
5 små tomater
5 blad mynta
5 blad basilika
5 blad persilja
10 cm gurka
100 g fetaost
1 näve spenat
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Gör så här:

1 dl kokta belugalinser eller liknade
1 msk olivolja
nymalen svartpeppar
1 krm flingsalt

1. Skölj och klyfta persika, jordgubbar och tomater
2. Strimla örterna och hacka gurkan grovt
3. Smula fetaosten.
4. Blanda ihop allt med spenat, linser, olja, peppar och salt

Önskar alla en härlig sommar!
ELNÄT
Under 2018 har Vaggeryds Elverk förstärkt elnätet med framförallt nya kablar och nya transformatorstationer i området kring Byarum-Målen-Grimsjö och Krängshult-Rastad samt förberedelse för ett
nytt elnät mellan Krängshult-Krängsberg. Under sommaren förstärker vi ytterligare med nedgrävning
av kabel och uppsättning av nya stationer vid Taglarp-Skog-Snuddebo. Alla projekt görs i samarbete
med de båda fiberföreningarna med samförläggning av fibernätet.
I Vaggeryds tätort har en större transformatorstation moderniserats med ny utrustning och en
transformator har installerats för det nya Vattenverket vid Badplatsvägen.
För säkrare drift till Waggeryd Cell har ny utrustning installerats i vår mottagningsstation Stödstorp.

KONTAKTA OSS: 0393 - 67 86 30
Vaggeryds Energi AB
Hermes väg 10 • 567 32 Vaggeryd • Tel. 0393 - 67 86 30
www.vaggerydsenergi.se

Lenanders Grafiska Anderstorp

Vi kan konstatera att Vaggeryds kommun växer, inte minst på landsbygden, vilket vi märker av
med många nyanslutningar av bostäder.

