Alltid nära dig

Vi arbetar nära våra kunder
”Vi ska med kunden och miljön
i fokus utföra vårt uppdrag med
högsta kvalité och servicenivå.”

Citatet här bredvid utgör hela vår affärsidé. En enda rad som innefattar så otroligt mycket.
För VänerEnergi består egentligen av flera företag i företaget, så kallade affärsområden: Fjärrvärme, Elnät, Stadsnät, Entreprenad, Telekom och Elförsäljning är
alla olika affärsområden i koncernen VänerEnergi.
Oavsett affärsområde så är våra grundläggande värderingar de samma. Kundfokus, miljöhänsyn, god service och kvalité kommer alltid att stå högst.
I begreppet kundfokus lägger vi också in att våra priser skall vara konkurrenskraftiga och stabila. Vi finns alltid i beredskap, vardag som helg, dag som natt, och
vi jobbar långsiktigt för att kunna ge våra kunder en så god service och kvalité
som de förväntar sig.
Som ett kommunägt bolag har VänerEnergi AB ett uppdrag som sträcker
sig avsevärt längre än till bara resultat- och balansräkning. Att utveckla
det lokala samhället och dess infrastruktur, där just kundvärden och
miljövärden prioriteras, är lika viktigt för oss. Vi kallar det ”Affärsmässig
samhällsnytta”.
För att ständigt lyssna av vad kunderna tycker genomför vi regelbundet Nöjd-kund-mätningar. Vi är mycket stolta och glada för de fina
betyg vi hittills har fått. Men det finns alltid saker som kan göras
bättre. Arbetet med att försöka hitta förbättringspotentialer kommer
ständigt att fortsätta.
I motsats till många andra branscher ser vi sällan i energibranschen
att störst är effektivast. Istället är det oftast så att de mindre lokala
bolagen, som VänerEnergi, har en bättre driftsäkerhet, snabbare åtgärdstider, lägre priser och tar större miljöhänsyn.
Vi är övertygade om att vårt långsiktiga arbete och vår lokala närvaro har stor
positiv betydelse för våra kunder och ägare.
”Vi finns där du bor...24 timmar om dygnet.”
Varma hälsningar
Rolf Åkesson, VD

Personliga VänerEnergi
Som energileverantör är vi nära våra kunder. Vår organisation är liten, personlig och
erfaren och du kommer enkelt i kontakt med oss när du behöver vår hjälp. Vår kundservice ger dig snabb service utan långa telefonköer och knappval. Hit vänder du dig
med frågor om elavtal, fakturor, flyttningar m. m.
Vi värdesätter den personliga relationen med våra kunder. Och bland vår administrativa personal, elmontörer, driftstekniker och säljare finns ett stort engagemang. Vi vill
göra skillnad för dig i din vardag genom att erbjuda smarta och prisvärda lösningar.
Mötet med dig som kund, oavsett om det är på vårt kontor, vid din värmeväxlare eller
ute på stadens gator, är ett roligt, spännande och givande inslag i vårt dagliga arbete.

Vi tänker på miljön
Miljötänkandet genomsyrar hela vår verksamhet. I vårt delägda kraftvärmeverk producerar vi årligen 25 000 000 kWh miljövänlig el. I Töreboda har vi ersatt eldningsolja
med biobränsle i form av kutterspån från Limträindustrin och i Mariestad har vi reducerat utsläppen av koldioxid med 75 000 ton/år, vilket
motsvarar i snitt ca 60 ton koldioxid per kund.
Ständiga investeringar ska göra VänerEnergi ännu miljövänligare, bland
annat genom att energioptimera våra anläggningar och låta personal i
tjänst köra bilar som drivs av miljöbränsle.

Nät
Nät är det samlade namnet för vårt Elnät, Stadsnät och Entreprenadverksamhet. Vår flexibla organisation med lokalkännedom och lång erfarenhet
möjliggör en snabb och effektiv hantering av ärenden som rör våra olika
nät.

El utan avbrott
Bor du i något av våra två elnätsområden, i Mariestad eller Töreboda, är det vi
på VänerEnergi som är ditt elnätsföretag. Vi transporterar el till 14 200 kunder.
Vi ansvarar för drift, underhåll och investeringar i nätet. I vårt elnät har vi en hög
leveranssäkerhet. Detta klarar vi tack vare att vi finns tillgängliga för våra kunder
dygnet runt, varje dag. Tack vare en enkel men modern teknik kan vi oftast snabbt
hitta och korrigera eller förebygga problem. Den lokala kännedomen hos personalen gör
att vi har bra koll på alla meter ledningar som finns i våra koncessionsområden. Vi arbetar aktivt för att se till
att strömmen kommer fram till våra kunder.
Varje år investerar vi mellan 10 och 15 miljoner kronor för att ha ett bra och säkert elnät. För att bättre stå
emot stormar och oväder pågår kontinuerligt ett arbete där jordkablar ersätter luftledningar, allt för att du ska
slippa elavbrott.

En entreprenadverksamhet som lyser upp
I vår entreprenadverksamhet ingår allt från markarbeten till kvalificerade installationsarbeten av olika slag.
Bland våra kunder finns industrier, vägentreprenörer, fastighetsbolag, lantbrukare, kyrkor, kommuner och
landsting.
Vi bygger och utför:
•

Belysningsanläggningar utomhus – vägbelysning

•

Underhåll av belysningsanläggningar utomhus

•

Installation, drift och underhåll av högspänningsanläggningar

•

Skyliftarbeten

•

Kabelplöjning

•

Reservkraft

Driftsäker uppkoppling via
fiberoptik
VänerEnergis fiberbaserade Stadsnät sträcker sig över tre kommuner: Mariestad, Töreboda och Gullspång/Hova. Vi leverera idag samtliga dataförbindelser för kommunala verksamheter i dessa kommuner. VänerEnergi är det
lokala alternativet till en fiberanslutning för företag och privatpersoner.
Våra nät är sammankopplat mot ditt lokala Stadsnät i Västra Götaland och mot
nationella operatörer.

Vi bygger nästa generations
bredbandsnät
Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät. Detta ska
utgöra stamnätet i en gemensam infrastruktur och ge näringsliv och kommuninvånarna möjlighet att ansluta
sig till nästa generations bredbandsnät. Regionnätet kommer att sträcka sig genom kommunerna och bilda en
ring med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed de sträckor där fiberkablar läggs kommer det att etableras
fiberanslutningspunkter där fiberföreningar, företag och privatpersoner kommer att få möjlighet att ansluta
mot fibernätet.
VänerEnergi är stolta över det förtroende vi fått att bygga framtidens bredbandsnät. Vi bygger med modern
och miljövänlig teknik med bandbredd på 1000 Mb/s per kund. Tekniken har en hög driftsäkerhet, låg strömförbrukning och är mindre känslig för yttre påverkan.

Tar ledningen!

byggkonsult AB
Harpunvägen 16, 547 72 Otterbäcken
Tel. 0551-228 95 / 228 96 • Fax. 0551-220 55

Som Nordens ledande tekniska
handelsbolag har vi allt du
behöver inom El Infrastruktur.
Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi kloka och
flexibla lösningar; från kablar
och luftledningar till stolpar,
förläggningsmateriel och
anslutningar. För att inte tala om
Smart Gridsteknik, verktyg och
redskap.
Därmed klarar du dig med
en leverantör!

Telekom
Med basen fast förankrad i företagets visioner och målsättningar levererar VänerEnergi Telekom kommunikationslösningar till marknaden i en ambition att täcka alla behov till
marknadsmässigt konkurrensmässiga priser, präglat av en absolut vilja att vara nära kunden och se varje kund som den unika
kund den faktiskt är. I praktiken betyder det skräddarsydda lösningar
baserade på varje kunds behov av såväl anknytningstyper, svarsfunktioner, samtalsstyrningar som antal. Som kund hos VänerEnergi Telekom har du
möjlighet att låta din förbrukning av telekommunikation vara en direkt spegling
av ditt behov för stunden.
VänerEnergi Telekom levererar mobila lösningar, fast telefoni, svarstjänster, hänvisningssystem, röstbrevlådor, besökssystem med mera. Funderar du på att byta telefonilösning så är du hjärtligt välkommen att höra av dig! En genomgång och offert
kostar ingenting.
VänerEnergi Telekom levererar kommunikationstjänster till företag och offentlig
förvaltning. För privatpersoners behov hänvisar vi istället till Openbit.se där det finns
ett rikt utbud att välja bland.

Vi är huvudleverantör av bränsle till
Katrinefors Kraftvärme i Mariestad samt
Värmeverket i Töreboda inom Vänerenergi.
www.m2bio.se

Fjärrvärme
Sedan fjärrvärmens tillkomst i Mariestad 1993 har det investerats mer än 500
miljoner kr i distributions- och produktionsanläggningar. Idag , 20 år senare,
är Fjärrvärmen VänerEnergis största affärsområde sett till omsättningen, precis
som den är Mariestads största uppvärmningsform.
Att vår fjärrvärme har varit så framgångsrik har flera förklaringar. Den är givetvis bekväm och enkel att sköta, den är mycket driftsäker, den är snäll mot miljön och, kanske
viktigast av allt, den är mycket prisvärd.
I Mariestad produceras värmen i vårt delägda (50 %) dotterbolag, Katrinefors Kraftvärme AB,
som vi 1996 bildade tillsammans med det finskägda mjukpappersbruket. Katrinefors Kraftvärme AB färdigställde 2002 ett kraftvärmeverk som idag förser VänerEnergi med hetvatten och pappersbruket med
processånga för papperstillverkningen. Som bränslen används skogsflis, returträflis och fiberslam, som
är en restprodukt från brukets papperstillverkning. Resurserna används här optimalt och verkningsgraden är hög.
Ekonomiska och miljömässiga värden går här hand i hand.
Kraftvärmeverket har sedan starten ersatt c:a 30 000 m3 eldningsolja årligen med fjärrvärmen, motsvarande c:a 75 000 ton CO2
I Töreboda övertog VänerEnergi fjärrvärmeverksamheten 2008 och färdigställde här en ny fastbränsleeldad panncentral för kutterspån och skogsflis 2011. Anläggningen är placerad i anslutning till ortens
limträindustri som levererar restprodukten kutterspån via bandtransportörer direkt in i anläggningen.
På ett likartat sätt går ekonomi och miljö även här hand i hand.
Idag vill vi med fog påstå att vi är ägarkommunernas största miljörörelse. Vi kan kalla det för ”Affärsmässig miljönytta”.

Katrinefors
Kraftvärme

KK

AB

Katrinefors Kraftvärme AB är ett bolag för miljövänlig energiproduktion i samverkan, som ägs till hälften av VänerEnergi
och till andra hälften av Metsä Tissue AB.
Bolaget producerar fjärrvärme till VänerEnergi som är
Mariestads fjärrvärmeleverantör, samt ånga till Metsä Tissue
AB:s pappersproduktion.

Katrinefors Kraftvärme AB
www.kkab.com

Din lokala elhandlare.
Hos oss kan du köpa ”blå” el
VänerEl AB är VänerEnergis helägda dotterbolag som säljer el till dig som bor och verkar i Mariestad och
Töreboda med omnejd.
Sedan nystarten 2004 har vi växt från noll till idag drygt 9 000 elkunder och från hösten 2013 innefattar alla
avtalsformer endast el producerad med vattenkraft. Närmare bestämt ursprungsmärkt nordisk vattenkraftsel.
Öppenhet, ärlighet, enkelhet, god service och lokal närvaro. Det är våra värdeord.

info@vanerenergi.se • www.vanerenergi.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 6424 • www.jssverige.se

Box 102, 542 21 Mariestad • Besöksadress: Strandvägen 22 • Telefon: 0501-637 00

• Concept: JS Media Tools A/S • xxxxx • www.jssverige.se

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera elavtal och elpriser.

