Säker, effektiv och hållbar energi för
vår och kommande generationers skull

Det personliga och lokala Energiföretaget
MED DET KOMPLETTA UTBUDET
Några som arbetar hårt för att hålla Kinnekulle blommande
är våra bin. Pollinering är en av de mest grundläggande
ekosystemtjänsterna för att vi människor ska få mat på
bordet och biet är livsviktigt för våra växters fortlevnad.
Därför driver Kinnekulle Energi, i samarbete med Götene
Biodlarförening, egna bisamhällen placerade i Husaby för en
fortsatt hållbar och energirik miljö på och runt Kinnekulle.
Vårt mål är att även nästkommande generationer ska få
uppleva Kinnekulles magi och charm.

Kinnekulle Energis AB:s ägare är Götene Elförening ek. för,
som bildades 1932 och som ägs av 3 200 medlemmar.
Götene Elförening bygger, äger, underhåller och ansvarar för
nättransporten av elektrisk kraft till över 7 400 kunder, som
huvudsakligen finns i Götene kommun.
Genom Kinnekulle Energis breda kompetens, som täcker in
det mesta inom elbranschen, och att vi finns tillgängliga för
våra kunder 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, har vi
en leveranssäkerhet på hela 99.9%.

Vi är även oerhört stolta över att nu vara Gulldmedlem hos
Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Vår vision är att leverera säker, effektiv och hållbar energi
för vår och kommande generationers skull. Till exempel
erbjuder vi enbart el från förnyelsebara källor och satsar
mycket på en säker infrastruktur, så att onödiga elavbrott
undviks.

För oss är det också viktigt att värna om vår bygd och att
vara en god kraft i samhället i stort. Vi sponsrar den lokala
ungdomsidrotten och är en stolt Guld-sponsor till Team
Rynkeby, som är ett internationellt projekt för att samla in
pengar till Barncancerfonden.

Vi på Kinnekulle Energi tänker långsiktigt och arbetar
kontinuerligt för en hållbar utveckling med vår miljö i fokus.
Våra hjärtan klappar självklart lite extra för den underbara
miljö som finns på och runt Kinnekulle (det blommande
berget) och som vi är lyckligt lottade att kunna kalla för vår
arbetsplats.

Nytänk, tillsammans, arbetsglädje och tydlighet. Det är våra
värdeord som vi arbetar efter och som vi tror att du som
kund uppskattar. Vi är enkla att komma i kontakt med, finns
alltid här för dig och har du några funderingar kan du räkna
med raka besked och ett vänligt bemötande.
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SOLCELLSANLÄGGNINGAR
FÖR ALLA BEHOV
Ta del av solens energirika strålar!

Bor du i hus, och har ett tak som får sol på sig, kan du producera din egen solkraft. Det du behöver göra är
att montera solceller på taket.
Vi på Kinnekulle Energi kan, tillsammans med vår samarbetspartner, erbjuda kompletta
solcellsanläggningar. Vi hjälper till med allt från projektering, installation och driftsättning till
dokumentation. Helt enkelt allt du ska tänka på, vilka solceller som lämpar sig bäst och allt annat som rör
projektet. Från hustak till stora solparker, vi har lösningen!
Vi tycker att det är bra att fler vill producera solenergi för vår miljös skull. Vi stöttar dig gärna i din produktion
av hållbar energi och vi köper gärna överskottet av dig.

Laddboxar

– INSTALLERADE OCH KLARA!
Med en egen laddbox kan du ladda bilen både snabbare och säkrare än via ett vanligt eluttag. Vi är återförsäljare för ett
antal ledande varumärken och givetsvis tar vi också hand om själva installationen. Vi hjälper såväl privatpersoner som
företagare och bostadsrättsföreningar att hitta den mest optimala lösningen för en effektiv laddning. Vi tror på att lyfta
blicken och framtidssäkra genom att redan vid en första installation gå igenom eventuella behov och erbjuda en hållbar
lösning som möter framtidens möjligheter. Med andra ord göra det riktigt på en gång, vilket gynnar både plånboken och
miljön på lång sikt.
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TRYGGA AVTAL MED
URSPRUNGSMÄRKT EL
På Kinnekulle Energi tänker vi på vår miljö och hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle. Därför är all el
som vi säljer ursprungsmärkt med antingen vind eller vatten. För varje kWh el du köper av oss köper vi
ursprungsgarantier utifrån dina önskemål gällande förnyelsebar källa. Tillsammans bidrar vi då till att skapa
en ljusare och hållbarare framtid för vår och nästkommande generationer.
Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt att vara kund hos oss på Kinnekulle Energi. Vi erbjuder
okomplicerade, få och förmånliga avtalsformer till konkurrenskraftiga priser. Du väljer mellan fast och
rörligt pris samt ursprung och du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har några
funderingar. Våra medarbetare är redo att svara på dina frågor. Vi finns här för dig!

En schysst

ELHANDLARE

Som kund ska du kunna lita på ditt elhandelsföretag.
På Kinnekulle Energi har vi det hedervärda certifikatet
”Schysst Elhandel”, som är ett bevis på att vi är ett pålitligt
elhandelsföretag där du som kund är i goda händer. För oss är
det viktigt att du känner dig trygg i ditt val av elavtal, att det
tydligt framgår vad du köper och vad avtalet med oss innebär.
Som certifierad elhandlare uppfyller vi 17 framtagna
kundlöften, som ofta går längre än vad lagen kräver. En
korrekt prisinformation, enkla och tydliga beskrivningar
av produkter och att ta hänsyn till särskilt utsatta
kunder är bara några av punkterna som för oss är helt
självklara. Ändå har bara knappt 30, av totalt mer än 200,
elhandelsföretag godkänts för Schysst Elhandel. Ett av dem
är Kinnekulle Energi! Symbolen är en garanti för en öppen,
transparent och pålitlig elhandel. Schysst Elhandel är en
certifiering som branschorganisationen Energiföretagen
Sverige tagit fram i samverkan med Konsumentverket,
Energimarknadsinspektionen, Konsumenternas
Energimarknadsbyrå samt representanter från branschen.

Är det dags att genomföra en
kundundersökning värd namnet?
En kundundersökning som helt låter kunden få dela med sig av sin erfarenhet är
en kundundersökning värd namnet. Den
metodiken har vi troget förädlat under de
senaste 20 åren.

samarbete är vi tacksamma, men väljer ni en
annan leverantör som känns bättre för er så
respekterar vi det.
Men börja gärna med ett mail till oss så tar vi
det därifrån: energi@supportforetaget.se

Är ni också nyfikna på oss och behöver ta ett
nytt grepp om era kundundersökningar? Då
har ni kommit rätt. Oavsett var i landet ni finns
och oavsett storlek på ert företag kommer vi
gärna på ett kostnadsfritt möte, antingen ses
vi på plats hos er eller via Teams.
Vänligen
Tove Åkerman-Stenman
vd Supportföretaget
Mia Åkerman Markgren
marknadsanalytiker

Vi lovar dessutom en sak
Efter mötet kommer vi inte att jaga er eller
tjata på er om samarbete. Så arbetar inte
vi. Vill ni efter kontakten med oss skapa ett
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En lång och bred erfarenhet
AV INSTALLATIONER

På Kinnekulle Energi tar vi oss an alla typer av
elinstallationsprojekt, från enklare installationer
åt privatpersoner till stora entreprenader. Våra
installationstekniker är välutbildade och sätter alltid
säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet främst.

När det gäller elkraft arbetar vi med allt från lågspänning
till stora elkraftsarbeten med ESA-utbildad personal.
Vi erbjuder allt från serviceavtal med beredskap,
beredskapslager och snabba materielleveranser till en
mängd olika mätningar och andra tjänster.

Vi hjälper även till med att utveckla bygden genom
att kontinuerligt bygga ut fibernätet inom hela vårt
verksamhetsområde. Vårt fibernät är ett Gigabitnät och
med vår utvalda kommunikationsoperatör är du inte låst till
en tjänsteleverantör utan du plockar själv ihop ett utbud
av tjänster som passar just dig. Vi är stolta över att vi kan
erbjuda ett mycket stabilt nät med stor kapacitet och med
ett stort prisvärt tjänsteutbud. Fiber ger dig en stabil och
framtidssäkrad bredbandsanslutning med tillgång till både
dagens och morgondagens digitala tjänster. Med upp till
1 000 Mbit/s i huset står en ny värld och väntar utanför
dörren.

Vi konstruerar och bygger maskiner och automationssystem
för lantbruk och industri. Alla nytillverkade maskiner ska
enligt lag vara CE-märkta, vår personal är certifierad och
har kunskap att utföra CE-märkning så att den efterlever de
föreskrifter, lagar och förordningar som finns.
Dessutom driver vi två egna vindkraftverk där vi producerar
förnyelsebar el och vi servar och underhåller ett antal verk
via serviceavtal. Som om inte det vore nog hanterar vi
även driftledning och dygnet runt jour åt ett antal andra
elnätsföretag. Kort och gott, på Kinnekulle Energi löser vi allt
inom installation, drift och underhåll.

Ett heltäckande Mark- & Anläggningsföretag

Mikael Persson
070-541 09 05
micke@goteneplatslageri.se

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på gravtjanst.se

Västerbyvägen 19, 533 32 Götene • www.goteneplatslageri.se

– MARKENTREPRENADER MED TOTALÅTAGANDE –
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Frida Persson
070-510 88 65
frida@goteneplatslageri.se

9

LUFTVÄRMEPUMP OCH
VITVARUSERVICE AV
HÖG KVALITET
Kinnekulle Energi är Certifierad Värmepumpsinstallatör och utför garantiservice för ett flertal ledande
luft/vattenvärmepumpstillverkare. Vi kan även reparera och serva din tvättmaskin, diskmaskin eller andra
vitvaror i hemmet. Med vår kompetens och erfarenhet i ryggen ser vi till att din anläggning fungerar som
den ska. Vi är den lokala garanti- och servicepartnern för ett antal stora vitvarumärken som vi säljer i
vår Elon-butik men har även kompetens att serva och reparera de flesta märkena och produkterna på
marknaden. Med eller utan garanti finns vi här för att hjälpa dig!

att lasta
Vi hjälper dig
len!
dina varor i bi

MÖRK & SÖNER

Hos oss hittar du det mesta för husdjur, stall,
trädgård & uppvärmning.
Varmt välkommen!
Järnvägsgatan 23, 533 30 Götene • 0511-506 80 • www.morkochsoner.se

koncepthr.se

Välkommen hem till vår

VÄLSORTERADE ELON-BUTIK
Kinnekulle Energi är stolt ägare av Elon-butiken i Götene. Kom in och låt dig inspireras av vårt breda
sortiment av vitvaror, småhushållsapparater, inredningsarmaturer, presentartiklar och elmaterial.
För att kunna ge dig som kund trygghet, inspiration, råd och tips vid dina inköp, utbildar vi oss hela tiden
på våra produkter. Ett köp hos oss är ingen avslutad affär. Vi ser det som en början på en kundrelation som
vi hoppas ska bestå i många år framöver.
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GLOBALA MÅLEN
Vi på Kinnekulle Energi arbetar kontinuerligt med att anpassa och utveckla vår verksamhet och våra olika
erbjudanden. För oss är det viktigt att vi bidrar med det vi kan för att de globala målen för en hållbar
utveckling nås. Det handlar i grunden om att driva företaget på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar
hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i verksamhetens alla led.

VÅRA VÄRDEORD
NYTÄNK

TYDLIGHET
Med raka besked och rätt information, i alla lägen, skapar vi
en förståelig kommunikation såväl internt som externt. För
att möjliggöra detta tillämpas tydliga rutiner och en effektiv
delegering inom organisationen. Det skapar en trygghet
inom såväl företaget som för vårt varumärke ut mot kund.

ARBETSGLÄDJE

TILLSAMMANS
Vår breda kompetens och olika personligheter är vår styrka.
Tillsammans står vi starka och strävar mot gemensamt
uppsatta mål. Vår vardag präglas av hjälpsamhet och
nya konstellationer skapar nya samarbetsmöjligheter
inom företaget samt utvecklar oss på såväl individ- som
gruppnivå.

Hos Kinnekulle Energi ska alla känna sig trygga och delaktiga
i sitt arbete. Det bidrar till en positiv inställning och ett
klimat med högt i tak, där man har roligt tillsammans och
respekterar sina kollegor. Vi är varandras arbetsmiljö och vi
bygger vår framgång ihop med omtanke och glädje.

• 19398 • www.jssverige.se

Genom att anamma nyheter och våga prova nya såväl
metoder som verktyg motiveras en stark framåtanda. Det
skapar en effektiviserad verksamhet, där vi kan se nya
affärsmöjligheter och en fortsatt positiv utveckling.

KINNEKULLE ENERGI
Postadress: Box 81 533 21 | Götene Besöksadress: Järnvägsgatan 29 533 30 Götene | 0511-34 55 00 | kundtjanst@kinnekulleenergi.se

