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En hektisk och energirik vår har nu
övergått i sommar men ännu har inte
tempot dalat.
Med semestern i antågande och lite
välförtjänt ledighet är vi många som nu
summerar och avslutar våra olika
projekt.
För oss på Bjärke Energi fortsätter våra
olika insatser om än i förminskad
styrka under sommaren. Vi arbetar med
projekt som både är i startfasen men
som också närmar sig sitt slut.
Alla grävinsatser vi gjort har genererat
en ännu högre leveranssäkerhet men
också ett stort antal nya fiberkunder. Vi
investerar mycket tid och kapital på att
förstärka den infrastruktur som ju är
ryggraden i vårt land. Bl.a. har vi det
senaste året grävt ned 93 km kabel.
Mer om vad vi sysslat med kan ni läsa
här i årets sommarbrev!
Trevlig läsning!

Det finns många sätt att förenkla
din hantering av ditt
elabonnemang.

Vad har hänt i år?
Stora grävinsatser har pågått i både Loo,
Vänga, Jordala, Fly och Sjövik. Det är insatser
på elnätet men framförallt fiberutbyggnad som
sker. Vi kopplar in det nya elnätet successivt
men avvaktar ett tag med rasering av det
gamla för att kunna satsa fullt på att nå fler
kunder snabbare.
Vi hoppas att ni uppmärksammat tidningen Din
Energi som vi skickat ut till alla hushåll på vårt
område. Här finns mycket matnyttigt att läsa.
Det är tre nummer per år och i juni kom
senaste utgåvan.
Vid årsskiftet skedde förändringen av
energiskatten och den debiteras numera via
elnätsavgiften. Detta är en fiskal skatt som vi
tar in för att omgående betala in till
Skatteverket.
I januari besökte vi åk 2-3 i Stora Mellby skola
för att prata om elens betydelse. Detta är ett
uppskattat engagemang för både oss och
skolorna vi besöker. I samband med Elens dag
hade vi också öppet hus där solcellsproduktion
var huvudpunkten.
Föreningens årsstämma har hållits och där
firades vår VD, Sigvard Krantz, som nu arbetat
för Bjärke Energi i hela 25 år!

 Välj e-faktura eller
e-postfaktura kombinerat med
autogiro. Ansök genom
internetbanken eller kontakta
oss.
 Håll koll på din förbrukning
m.m. genom Mina Sidor. Du
loggar enkelt in via vår
hemsida.
 Prenumerera på våra nyheter
för att hålla dig uppdaterad
och få tips direkt från oss på
kundservice. Anmäl via vår
hemsida under fliken Nyheter.
Går du i tankar om att producera
egen el via solceller?
o Vi hjälper dig med starten av
ditt nya elabonnemang.
Kontakta oss i ett tidigt skede.
o Bjärke Energi erbjuder
nätnytta i ersättning för de
kWh som matas ut på elnätet.
o Vi har samlat information på
vår hemsida under fliken
Elnät/Producent.
Vi ser fram emot att prata med dig!

Framtidens teknik är framme nu
Bjärkefiber
I vårt stora projekt i Loo-Långared-Vänga är vi nu i utkanterna av området. Ca 60 % av beställningarna är nu i drift. För
Jordalaområdet pågår grävinsatsen för fullt. Även här driftsätter vi kunder successivt och här har ca.30 % kunnat börja surfa
ordentligt. Metoden att fräsa i asfalten har genomförts i Sjöviks samhälle och vi har nu slang för fiber i många av gatorna.
Projektet söder om Sjövik är också det inne i slutfasen efter att vi kunnat hänga fiber över en passage. Förutom ovanstående
områden har även bl.a. flera etapper i Fly grävts samt i Björsbo. Utskick har nyligen gjorts till fastigheter i Kvarnabo och ett
informationsmöte är planerat i Magra till hösten.
Vi har nu ca 1200 kunder anslutna till Bjärkefiber. För dig som beställt men ännu inte anslutits ber vi dig att meddela oss när
ni gjort er grävinsats klar. På så sätt kommer ni vidare till sista momentet som är driftsättning.
Är du en av dem som ännu inte anslutit din
fastighet? Att ha tjänster som internet, IP-tv
eller IP-telefoni via fibernätet ger dig stabila och
mycket prisvärda tjänster med hög kapacitet.
Surfa in på Zmarket via vår hemsida och jämför
utbudet redan idag.
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