Din lokala fjärrvärmeleverantör

Välkommen till
Tingsryds Energi
Tingsryds Energi AB (TEAB) bedriver produktion,
distribution och försäljning av fjärrvärme i Tingsryds
kommun. Bolaget bildades år 2000 och har sedan
dess stadigt expanderat. Idag har vi en årlig
fjärrvärmeleverans på cirka 40 000 MWh, fördelat på
över 400 leveranspunkter.
I Tingsryd och Väckelsång sker produktionen i våra
egna fjärrvärmeverk. I Linneryd och Urshult sker
produktionen på de båda lokala sågverken, varifrån
vi distribuerar fjärrvärmen till våra kunder.
Att välja fjärrvärme från TEAB är ett klimatsmart,
prisvärt och säkert alternativ. 99 procent av vår
energi är förnyelsebar. Nils Holgersson-rapporten, som
kartlägger energipriser, visar att våra priser är mycket
konkurrenskraftiga. Vi är också stand by dygnet runt,
ifall något skulle hända. Tryggare och enklare blir det
inte!
Varje år satsar TEAB tre till fyra miljoner kronor på
utbyggnader för att kunna möta efterfrågan på ett
allt mer populärt uppvärmningsalternativ.

”Det känns bra att vi är leverantör till
kommunens energibolag, att vi som
lokal producent kan bidra till en minimal
miljöbelastning. Vi både anskaffar och
förädlar råvarorna i närområdet innan de
fraktas till TEAB. Att biprodukterna kommer
till användning för att värma husen i
kommunen känns mycket trevligt.”
Claes Andersson, VD, JG Anderssons Söner AB

”Att vara kund till TEAB känns
tryggt och bra. Personalen är så
tillmötesgående, det är toppen.”
Inger Sandberg, Linneryd

Skyttegatan 4B, Tingsryd
Tel: 0477-441 82, 441 83
www.tingsrydsbostader.se
tingsrydsbostader@tingsryd.se

Varför bör man
välja fjärrvärme?
Miljövänligt

Fjärrvärme är miljövänligt. Vi använder oss av
träflis från lokala producenter, då undviks också
långa transporter av bränslet. I Linneryd och
Urshult levererar de lokala sågverken färdig
värme till våra fjärrvärmenät.

Bekvämt

Att ha fjärrvärme kräver nästan ingen tillsyn
och skötsel av konsumenten. En liten, behändig
värmeväxlare hängs på väggen eller placeras
på golvet. TEAB installerar nyckelfärdiga
anläggningar som anpassas efter husets behov.

Säkert och tryggt

Fjärrvärme produceras dygnet runt, hela året.
Vid strömavbrott har vi reservelverk som förser
anläggningarna med el, därför står du aldrig
utan värme.

Prisvänligt

Fjärrvärme är billigare än annan uppvärmning,
som el och olja. Installationskostnaderna är
också billiga och står sig över tid.
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På Wexnet bygger vi fiber för framtiden. En bra uppkoppling blir mer och
mer avgörande i vår vardag. Vi vill ge dig möjlighet till snabbt bredband
oavsett var du bor! Tack vare vårt samhällsuppdrag kan vi engagera oss
långsiktigt. Dessutom har vi kunskapen och tekniken som krävs för att
utföra uppdraget fullt ut. Vi siktar högt – målet är att nära 100 procent av
alla hushåll och företag i vår region ska ha möjlighet till fiber.

Läs mer om vårt viktiga uppdrag på www.wexnet.se
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Wexnet på viktigt uppdrag

