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Vårt nyhetsbrev
Senaste informationen från oss får du i vårt 

nyhetsbrev. Anmäl dig via qr-koden här nedan. 

HEJ!
Det du håller i din hand är inget mindre än Skövde  
Energis allra första kundtidning. Den är skapad för dig  
– välkommen att läsa!

Här har vi samlat en rad artiklar som vi tror och hoppas är intressanta för 
dig. Just nu är energiläget osäkert både i Sverige och utomlands, och vi 
vet att många av våra kunder är oroade över utvecklingen. Därför berät-
tar vi bland annat om vad Skövde Energi gör för att mildra effekterna och 
vad du kan göra för att hjälpa både dig själv och andra. Du får också en 
mängd tips på hur du kan hålla nere dina energikostnader.

KIKA IN HOS NÅGRA AV VÅRA KUNDER 
Vi har också hälsat på i vardagen hos ett par av våra kunder och visar hur 
Balthazar Science Center gör för att lära unga och gamla om miljö och 
avfall. Dessutom har vi fått en intervju med styrkelyftaren och Mästarnas 
mästare-vinnaren Sofia Loft, som berättar om vad föreningsliv och eld-
själar har betytt för hennes karriär. 

ETT ENERGISKT TEAM
Vi på Skövde Energi arbetar varje dag för att du ska ha en bekväm och 
trygg vardag. Vår drivkraft är att förse dig och dina grannar med energi-
lösningar som gynnar människor, vårt samhälle och vår miljö. Den här 
tidningen är ett sätt att visa att du är viktig för oss.

Med varm omtanke från alla oss på 
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SKÖVDESecond
hand

Vår värmeproduktion
Hushållsavfall, flis och industriavfall eldas i våra 
kraftvärmeverk.  Energin som frigörs vid förbrän-
ningen värmer upp vatten som pumpas ut till din 
bostad via ledningar i ett slutet kretslopp. Vattnet 
värmer din bostads egna vattenledningssystem. 
När det är riktigt kallt kan man också elda fossilfri 
bioolja, som är en restprodukt från livsmedelsin-
dustri, eller i undantagsfall fossil olja. De senaste 
åren har andelen fossil olja i våra värmeverk legat 
på 1 procent. 

Kliv uppåt i

AVFALLSTRAPPAN
För att uppnå en minskad miljöpåverkan och på sikt nå 
en cirkulär ekonomi, behöver vi alla minska vår konsum-
tion samt återvinna material i en högre utsträckning. Det 
brännbara material som inte går att återanvända eller 

återvinna, blir till värme och el i vårt kraftvärmeverk. 
Utan energiåtervinning hade avfallet lagts på deponi 
och läckt metangas och tungmetaller. Deponi av orga-
niskt material är numera förbjudet i Sverige.

Fångande förstudie
Kan Skövde Energis fjärrvärme bli klimatpositiv? Det 
utreds nu i en förstudie tillsammans med Klimpo*. För-
studien undersöker om det går att fånga in och lagra 
koldioxid från kraftvärmeverkets förbränning. Projek-
tet är en del i att nå Skövde Energis tuffa mål att vara 
klimatpositiva år 2030. När förstudien är klar i vår blir 
nästa steg att detaljprojektera en så kallad BioCCS- 
anläggning i Skövde. 
*Klimpo är ett forum som arbetar för klimatpositiva 
initiativ och kolsänkor.

Lager för snabb laddning
Från och med i höst snabbladdar två skövdeföretag sina elbilar 
med energi som lagrats i så kallade batterilager. Skövde Energi 
har tagit fram affärsmodellen i nära samarbete med företagen. 
Lösningen är en av de första i sitt slag i landet. Genom att ladda 
batterilagren med energi när elnätet belastas som minst avlas-
tar man elnätet när det används som mest. Det är bra både för 
kunden och för vårt gemensamma elnät. De två företag som bat-
terilagren ska installeras hos är Toveks Bil och Holmgrens Bil. 
Konceptet passar dock både stora och små aktörer och förhopp-
ningen är att det ska spridas ytterligare framöver.

Tung laddning
Skaraborg är ett viktigt nav för logistik och 
transporter. För att behålla den centrala 
rollen även i framtiden, krävs laddstatio-
ner för tunga fordon. Skövde Energi har nu 
beviljats delstöd för att bygga stationer för 
tung laddning på fem platser i Skaraborg 
– närmare bestämt i Skövde, Götene, Ti-
daholm, Vårgårda och Vara. Skövde Energi 
påskyndar därmed omställningen till ett 
fossilfritt och hållbart logistiksystem.

Att välja elhandelsleverantör kan vara svårt, särskilt 
när marknaden svajar. Tänk gärna på det här när du väljer:

På elpriskollen.se kan du jäm-
föra priser och se vilka bolag som 

fått klagomål.

Titta på helheten; även fast års-
avgift, uppsägningstid och vad som 

händer när avtalstiden går ut. 

Om du inte gör ett aktivt val får du 
ett så kallat anvisningspris. Det är 
det dyraste alternativet. 

Tänk efter innan du 
bestämmer dig – undvik att 
teckna avtal med telefon-
försäljare.

Vi samarbetar enbart med Bil-
linge Energi. Ibland påstår andra 
elhandelsbolag att de samarbetar 
med oss, men det stämmer inte. 

Är du osäker? Kontakta 
kundservice på Skövde Energi 
eller Billinge Energi!

Stabila råd             i svajiga tider
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material

Återvinn
energi

Deponera

KÖP SÄLLAN
VÄLJ NOGA
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Den senaste tiden har elhandelspriserna skjutit i höjden 
och i vinter väntas de stiga ytterligare. Bakgrunden är 
bland annat att Ryssland har strypt sina gasleveranser 
till Europa. Det har skapat energibrist och därmed ökat 
konkurrensen om den energi som produceras. Samti-
digt gör klimatsituationen att vi måste ställa om till fos-
silfri energiproduktion. 

–  Vi står inför en vinter där det finns risk att människor 
inte klarar sin ekonomi. Vi förstår kundernas oro och de-
lar den, konstaterar Skövde Energis vd Sammy Tanhua. 

Foto: Mårten Bergkvist, Next Skövde

Samtidigt finns det mycket att göra för att mildra effek-
terna. Skövde Energi arbetar intensivt med frå-
gan på många plan. Det gäller allt från att 
trycka på regeringen om statligt stöd till 
att säkerställa bränsletillgången för 
bolagets pannor (se faktaruta för fler 
exempel).

VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT
Dessutom bör både privatpersoner 
och företag anstränga sig för att spara 
energi i vinter, även om man inte behö-
ver det för egen del. Beräkningar visar att 
om alla sänker sin förbrukning med fem procent 
skulle prisnivån bli densamma som innan Ryssland  
invaderade Ukraina.

– Ju mer vi hjälps åt att snåla i vinter desto milda-

ALLVARLIGT LÄGE – SÅ   FÖRBEREDER VI OSS...

re blir konsekvenserna för oss alla, säger Sammy och  
tillägger: 

– Det görs enormt mycket även natio-
nellt och i EU för att lösa situationen, 

och jag har höga förhoppningar om 
att det kommer att ge resultat. Men 
det bästa är att förbereda sig på att 
det blir en tuff vinter. 

DET HÄR GÖR VI
• Vi har tryckt på regeringen vilket resulterat i 
stödpaket för att hålla nere elnätskostnaderna. 

•  Vi maximerar vår elproduktion i alla fjärrvär-
meanläggningar. 
• Avlastar elnätet genom att ihop med 
kommunen planera möjliga nedstängningar 
av anläggningar.

• Säkrar bränsletillgången till förbrännings-
pannor.

• Höjer krisberedskapen för längre elavbrott.

• Bygger ut fjärrvärmenätet i maximal takt.

• Uppdaterar kontinuerligt information som ef-
terfrågas under Frågor & Svar på vår hemsida. 

... fördela din förbrukning över dygnet.

... läs in dig på din fastighets/bostads energi-
förbrukning och se var du kan spara.

... ansträng dig för att hushålla med energin.

Det här kan du göra...

Många oroas över energiläget och hur priser 
och energitillgång kommer att se ut i vinter. 

– Vi gör allt vi kan för att mildra situatio-
nen, understryker Sammy Tanhua, vd för 
Skövde Energi.
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VAD ÄR 
EFFEKTTAXA

FÖR NÅGOT?

VARFÖR HAR NI
INFÖRT 

EFFEKTTAXA? 

SCANNA KODEN
SE VÅR FILM
     MED SVAR PÅ

      ALLA FRÅGOR

HUR 
FUNGERAR 

EFFEKTTAXAN?

HUR VET JAG HUR 
HÖG EFFEKTTAXA

JAG BETALT?

KAN JAG SPARA 
PENGAR PÅ

EFFEKTTAXAN?

Rätt och fel 

OM EFFEKTTAXA

Det är en taxa som tar hänsyn till hur myck-
et effekt du som kund använder – alltså hur 
mycket du belastar elnätet med under oli-
ka tider på dygnet och året. Ju mindre du 
belastar elnätet när det används som mest, 
desto lägre blir din kostnad. Du kan alltså 
påverka dina elnätskostnader genom att 
göra medvetna val. 

Belastningen på Sveriges och Skövdes el-
nät är stort, särskilt dagtid under vintern. 
Dessutom ökar elektrifieringen i vårt sam-
hälle, vilket ökar trycket ytterligare. För att 
elnätet ska räcka till behöver den totala 
elanvändningen spridas ut över dygnet. 
Annars krävs onödiga investeringar för att 
utöka nätets kapacitet.
Effekttaxan är vårt sätt att uppmuntra ut-
jämningen. Genom att sprida ut din energi-
användning över dygnet sparar du pengar 
både för dig själv och för samhället. Samti-
digt bidrar du till att säkra elförsörjningen 
på sikt. 

Absolut! Ju mer du kan anpassa din elan-
vändning och sänka ditt högsta effektuttag, 
desto lägre blir dina kostnader. På det viset 
kan dina elnätskostnader bli lägre än innan 
effekttaxan infördes. Tänk också på att jäm-
föra dina elkostnader på årsbasis. Under 
årets varmare månader (april till och med 
oktober) betalar du en lägre effekttaxa. 

Under årets kallaste månader (november 
till och med mars) är dygnets timmar upp-
delade i höglasttid och låglasttid. Under 
höglasttid betalar du mer för varje kilowat-
timme. På vintern betalar du också för din 
månadseffekt. Den beräknas på hur högt 
effektuttag du har haft som mest under en 
timme under höglasttiden. 

Ju mer du har belastat elnätet under din 
”högsta timme” desto högre blir alltså din 
månadseffekt och därmed din kostnad. 
Genom att anpassa din elanvändning kan 
du påverka dina elnätskostnader – framför 
allt under vintern. Under april till oktober 
är det alltid låglasttid.

På baksidan av din elräkning finns alla 
kostnader specificerade. Där ser du bland 
annat din månadseffekt och hur många ki-
lowatttimmar du har förbrukat under hög-
lasttid respektive låglasttid. Du kan också 
se hur mycket skatt och moms du betalar. 
På hemsidan under Mina sidor kan du följa 
din förbrukning och se hur den har varierat 
per timme.

LÅGLASTTID
Övrig tid

I september förra året införde vi på Skövde Energi effekttaxa för våra elnätskun-
der. Men vad innebär taxan och vad kan du som kund göra för att påverka den? 
Här reder vi ut begreppen och svarar på de vanligaste frågorna.

HÖGLASTTID
November – Mars
Vardagar 06–22
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Effekttaxan är beräknad så att våra intäk-
ter blir desamma som tidigare. Poängen 
med effekttaxan är att uppmuntra dig 
som kund att sänka ditt effektuttag, för 
att på så sätt hålla nere samhällets totala 
effektbehov och samtidigt spara pengar. 

Faktum är också att våra priser är låga 
jämfört med många andra bolags. Vi har 
bland de lägsta taxorna i landet! En stor 
del av det du betalar för elnätet är dessut-
om skatt och moms, som beslutas av och 
går till staten. På baksidan av din faktura 
ser du fördelningen. 

JAG BOR I LÄGENHET 
OCH FÅR INTE 

TVÄTTA NATTETID
VAD GÖRA?

Genom att exempelvis köra en elektrisk 
maskin åt gången i stället för att starta alla 
samtidigt kan du ändå hålla nere din så kall-
lade månadseffekt och därmed få en lägre 
kostnad. Du är inte tvungen att förlägga din 
elanvändning till låglasttid.  

KOMMER ELEN ATT 
STÄNGAS AV I VINTER?

Läs mer på Svenska Kraftnäts 
och Energimyndighetens hemsidor:
www.svk.se  |  www.krisinformation.se

www.energimyndigheten.se  |  www.msb.se

Svenska Kraftnät har varnat för att eltillförseln 
kan komma att stängas av i vissa delar av Sve-
rige i vinter. Det väcker förstås många frågor. 
Noona Grönlund, som är vår affärsområdeschef 
för elnät, förklarar vad som gäller:

Hur sannolikt är det att det blir planerade elavbrott 
i vårt område?

– Risken för planerade avbrott är liten men kan enligt 
Svenska Kraftnät inte uteslutas helt den kommande vin-
tern. Hittills har en så kallad manuell frånkoppling aldrig 
använts i Sverige, men om elförbrukningen överstiger 
den tillgängliga elproduktionen, till exempel en kall och 
vindstilla vintermorgon, kan det krävas kontrollerade 
planerade avbrott för att skydda systemet från nätkol-
laps. Det är i så fall Svenska Kraftnät som beslutar i vil-
ken del av landet avbrottet ska ske och hur länge. 

Ska jag som kund räkna med att elen kommer att 
stängas av i vinter? 

– Generellt är det alltid bra att vara förberedd för elav-
brott. Dessutom kan vi alla bidra till att minska risken för 
effektbrist genom att hålla nere vår förbrukning. Enligt 

Svenska Kraftnät minskar risken för manuell frånkopp-
ling till en femtedel om vi kan minska den totala elan-
vändningen med två procent. Detsamma gäller om vi 
flyttar två procent av elanvändningen från morgnar och 
kvällar till andra delar av dygnet.

Om elen stängs av, hur länge kommer det vara? 
– Troligen används i så fall en så kallad roterande 

bortkoppling. Det betyder att det inte blir alltför långa 
avbrott i ett och samma område, men i slutändan är 
det Svenska Kraftnät som styr detta. För att säkerställa 
att ett eventuellt avbrott får så lindriga konsekvenser 
som möjligt har en mängd aktörer i samhället format 
en krisberedskapsplan kallad Styrel. Planen ser bland 
annat till att samhällskritiska elanvändare, exempelvis 
sjukhus, prioriteras.

Finns det något mer jag som kund kan tänka på?
– Att återstarta  elsystemet är väldigt känsligt och ris-

kerar att överbelasta utrustningen. Detta kan i värsta 
fall leda till fler avbrott. För att underlätta för en säker 
återstart är det viktigt att du som kund stänger av dina 
elapparater manuellt och sätter på dem successivt efter 
att elen har kommit tillbaka.

EFFEKT är den mängd el du använder vid 
ett visst tillfälle. Om du exempelvis kör 
tvättmaskin, spis och elbilsladdare samti-
digt blir effekten högre. Om du använder 
en apparat åt gången blir effekten lägre.  

MÅNADSEFFEKT Under november till 
och med mars betalar du också för din 

månadseffekt. Den styrs av hur högt 
effektuttag du har haft som mest 

under en timme under höglastti-
den varje månad. Ju mer el du 
använder samtidigt under din 
”högsta timme”, desto högre 
blir alltså månadseffekten. Ge-
nom att sprida ut din elanvänd-
ning sänker du ditt effektuttag 
och därmed även månadsef-
fekten.

 TJÄNAR NI 
PENGAR PÅ

EFFEKTTAXAN?

Foto: Mårten Bergkvist, Next Skövde
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UPPVÄRMNING
Sänk inomhustemperaturen – särskilt i utrymmen 
som inte behöver vara så varma. Kanske kan du 
också sänka temperaturen när du sover, är på job-
bet eller ska resa bort? En grads sänkning minskar 
energianvändningen med 5 procent. 

Håll element och termostater fria från möbler och 
tjocka gardiner.

Täta dörrar och fönster så att värmen stannar inom-
hus.

Om du behöver vädra – vädra smart! Öppna mycket 
och vädra snabbt i stället för lite och länge. Stäng av 
termostaterna på elementen under tiden. 

Stäng av köksfläkten när du inte lagar mat. 

Golvvärme kan spara energi – men bara om det är 
välisolerat under värmeslingorna och du kan sänka 
inomhustemperaturen totalt. 

Undvik tjocka mattor om du har golvvärme.

VARMVATTEN
Täta droppande kranar! En ständigt droppande 
kran blir dyr i längden.

Byt till snålspolande kranar i kök och badrum.

Tappa upp vatten i diskhon i stället för att diska 
under rinnande vatten.

Ta en snabbdusch! Om du halverar din duschtid så 
halverar du också energi- och vattenförbrukningen.

Ha inte onödigt varmt varmvatten. Om ditt vatten 
värms med fjärrvärme är 50 till 55 grader lagom.

TVÄTT OCH DISK
Diska i diskmaskin – att diska för hand drar upp till 
fyra gånger så mycket energi. Undvik att spola av 
disken för hand, och välj maskinens eco-program. 

Tvätta fulla tvättmaskiner och välj inte högre 
temperatur än nödvändigt. Välj gärna maskinens 
eco-program.

Häng kläderna på tork i stället för att använda tork-
tumlare. Torktumlaren använder två till tre gånger 
mer energi än tvättmaskinen.

Kolla energimärkningen när du köper nya vitvaror 
och elektronik. Det lönar sig ofta att investera i de 
energisnåla alternativen.

LJUS OCH TEKNIK
Släck lampor när du går ut ur ett rum, och byt till 
LED-lampor. En led-lampa förbrukar 80 procent 
mindre el och håller upp till 20 gånger längre än en 
vanlig glödlampa.

Skippa standby-läget – stäng av dina apparater helt 
när du inte använder dem. Med grenuttag kan du 
stänga av flera prylar samtidigt. 

Dra ur laddare när de inte används. 

En plasma-tv kan dra två till tre gånger mer ström 
än en platt-tv med annan teknik. Ju större tv:n är 
desto mer el drar den.

Fjärrvärme 

Kundgränssnitt

Elförbrukning

Snart kan du som är elnätskund hos Skövde Ener-
gi se din energiförbrukning direkt från din mäta-
re. Hemligheten är en HAN-port* som finns i alla 
nya elmätare. Nu pågår ett pilotprojekt med cirka 
100 kunder och när det är avslutat ska alla kunder 

erbjudas möjlighet att använda tekniken. Har du 
fortfarande kvar din gamla elmätare? Då är snart en 
ny på väg! Skövde Energis plan är att alla mätare 
ska vara bytta till sommaren 2023.
 *HAN står för Home Area Network.

Tänk till och 
SPARA PENGAR!
Priserna på mat, el och bränsle stiger i höjden och en lågkonjunktur är 

på väg. Då är det extra bra att försöka hålla nere sin el- och värmeförbrukning. 

Vi har laddat upp med en rad tips som din plånbok kommer att må bra av i vinter. 

Se fler smarta tips 
I vår energisparbok finner du fler smarta tips 

på hur du kan minska din elförbrukning.

12  |  ENERGI I SKÖVDE   ENERGI I SKÖVDE  |  13



Vill du veta mer om effekttaxan 

och hur du kan göra för att spara 

både pengar och miljö? Läs mer 

på sidan 8-10 här i tidningen!

Claes Stenvall är en av cirka 21 200 elnätskunder hos 
Skövde Energi. Han bor i ett fritidshus i Simsjön med 
sin fru Anette och har en laddningsbar hybridbil på 
tomten. Precis som de flesta av oss äger paret också 
en rad elektronikprylar. 

– Jag tänker ganska mycket på vår elförbrukning. 
För mig är det lite av ett intresse. Drivkraften är att 
inte förbruka mer än nödvändigt; vi har barn och 
barnbarn och därför känns det extra viktigt att bidra 
till klimatet, säger Claes.

ÄNDRADE SITT BETEENDE
Även i sitt yrkesliv har Claes haft fokus på energifrå-
gor. Därför är han extra insatt i de frågorna. Men man 
måste inte vara expert för att kunna spara, betonar 
han: 

– Absolut inte. Visst finns det mycket att göra om 
man vill, men man kan också göra skillnad med gan-
ska små medel. 
Ett sådant exempel är att sprida ut sin elförbrukning 
över dygnet. Genom att ta reda på vilka maskiner 
som är stora effektbrukare, exempelvis tvättmaskin, 
torktumlare och diskmaskin, och undvika att använ-
da dem samtidigt kan man hålla nere sin effekt un-
der de kalla månaderna. 

– Innan Skövde Energi införde effekttaxa gjorde 
vi som många andra; vi jackade i bilen i uttaget när 
vi kom hem och satte samtidigt i gång tvättmaskin, 
diskmaskin och annat utan att fundera. Vår första 
räkning med effekttaxa blev därför minst sagt hög – 
men den gjorde också att vi förändrade vårt beteen-
de, berättar Claes och fortsätter: 

– Nu laddar vi alltid bilen efter klockan 22, kör 
diskmaskinen innan vi går och lägger oss och försö-
ker överhuvudtaget att använda en maskin i taget. 
Det har gjort stor skillnad.

ALLA KAN BIDRA
Claes och Anette har också installerat solceller på 
taket. Under årets varma månader producerar de 
mer el än de gör av med, och överskottet säljer de 
till sitt elhandelssbolag. Claes tipsar också om att 
kolla elförbrukningen när man köper nya hushålls-
maskiner, att använda led-lampor och att stänga av 
sina elektronikprylar ordentligt i stället för att ha 
dem på stand by-läge. 

– Alla har olika förutsättningar och ingen 
kan göra allt. Men de allra flesta kan göra 
något litet – och det finns pengar att spara 
för alla, menar Claes.  

Goda vanor håller 

KOSTNADERNA NERE
Genom att vara nyfiken och göra smarta val kan man spara både 

pengar och miljö. Det är Skövdebon Claes Stenvall ett gott exempel på. 
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Om du mumsar punschpraliner i Skövde så äter du ga-
ranterat närproducerat. Skövdeföretaget Grahns kon-
fektyr är nämligen den enda aktören i Sverige som till-
verkar de klassiska godbitarna. 

– Punschpralinen är vår bäst säljande produkt. Till-
verkningsprocessen är ganska speciell, kanske är det 
därför vi numera är ensamma om dem, säger företagets 
produktionsdirektör Ola Brewitz.

VÄRMEKRÄVANDE
Grahns har vuxit rejält de senaste 15 åren och är en vik-
tig aktör på marknaden. Leveranserna från Skövdefabri-
ken går över hela landet, exempelvis till stora grossister 
som Ica, Coop och Axfood. På ett år tillverkar företaget 
över 5 000 ton godsaker!

Allt godis kokas under tillverkningen och processen 
kräver förstås en del energi. Grahns använder sig sedan 
länge av fjärrvärme både för uppvärmning och 
varmvatten samt för torkning av vissa pro-
dukter. 

– Det är ett medvetet val, både 
med tanke på miljön och för att 
det är bekvämt. säger Ola och 

förklarar att de på så sätt slipper systemunderhåll och 
har ändå alltid varmvatten i kranarna. Personalen i go-
disfabriken jobbar tvåskift, men produktionsprocessen 
löper på, dygnet runt. Driftsäkerhet är därför mycket 
viktigt för företaget. 

– Vi är förmodligen Skövde Energis mest krävande 
kund. De få gånger som systemet behöver underhåll 
planerar vi det noga tillsammans, säger Ola.

DUBBELT UPP
För en tid sedan köptes företaget upp av koncernen 
Humble Group. Det innebär nya satsningar, inte minst 
på stärkt hållbarhet och sockerfria produkter. Målet 
är att fördubbla omsättningen hos Grahns konfektyr 
på tio år, bland annat genom att produktion i Varberg 
flyttas till Skövde. Det kräver förstås både fler anställda 
och mer fjärrvärme.

Mycket spännande på gång hos Grahns 
alltså – men den vanligaste frågan 

Ola Brewitz får är ändå: ”Tröttnar 
man aldrig på godis?”.

– Svaret är nej! Just nu är 
saltkaramell min favorit, 
säger han.

Den som vill laga tusentals ton godis behöver bra recept, kunniga med-
arbetare och miljövänlig energi. Hos skövdeföretaget Grahns konfektyr 
står fjärrvärmen för det sistnämnda. Nu är de på väg att växa ytterligare.

Varmt och gott 

HOS GRAHNS
GRAHNS I SIFFROR

• Startade som familjeföretag 1949

• Omsätter cirka 150 miljoner kronor per år

• Tillverkar 5 100 ton godis per år

• Har cirka 70 anställda
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Den 1 mars 1970 anslöt sig den första kunden till Sköv-
des första fjärrvärmeanläggning. Sedan dess har unge-
fär 2 000 tillkommit – men inte en enda har hoppat av.

– Det är vi stolta över och vi jobbar hårt för att det ska 
fortsätta vara så, säger Maria Karlsson, som är mark-
nadschef för kraft och värme på Skövde Energi.

SMIDIGT OCH BILLIGT
Och kanske är det inte så konstigt att den som en gång 
har testat fjärrvärme väljer att fortsätta. Det finns nämli-
gen många fördelar. 

För det första: Det är bekvämt. Systemet sköter sig 
självt, tar liten plats i hemmet och kräver minimalt med 
underhåll. Dessutom är det mycket driftsäkert. Som 
fjärrvärmekund har du alltid färskt varmvatten i kranen 
och slipper en platskrävande varmvattenberedare.

För det andra: Det är ekonomiskt, inte minst nu när el-
priserna är höga. Investeringskostnaden är låg jämfört 
med många andra uppvärmningsformer, och Skövdes 
fjärrvärmetaxa är dessutom bland de mest prisvärda i 
landet. 

Och sist men kanske viktigast av allt: Det är bra för mil-
jön och för ditt närområde. Genom att elda avfall och flis 
som skulle ha hamnat på deponi tas energi tillvara som 
annars hade gått förlorad. Tack vare att fjärrvärme, vars 

utsläpp kontrolleras hårt, har ersatt många småpannor 
har luften i Skövde och Sverige förbättrats avsevärt. 

STÄNDIG UTBYGGNAD
Den senaste tiden har Maria fått många förfrågningar 
från privatpersoner som bor i ett fjärrvärmeområde 
men som ännu inte har anslutit sig. De höga elpriserna 
och det osäkra konjunkturläget gör att många upptäck-
er fördelarna med systemet. 

– Det finns till och med hushåll som har investerat i 
bergvärme som väljer att ansluta sig till oss. Om man 
bor i ett område där vi har ledningar i gatorna är det en-
kelt ordnat, säger Maria. 

Vilken är den vanligaste och mest prisvärda 
uppvärmningsformen i Skövde? Jo, fjärr-
värme! Allt fler ansluter sig till systemet – 
och när elpriset stiger ökar intresset ytter-
ligare.

I takt med att Skövde vuxit har fjärrvärmenätet 
också byggts ut med hela områden. Stadsdelen 
Trädgårdsstaden och industriområdet Norra Ryd 
är två exempel på områden med fjärrvärme – och 
fler lär det bli framöver.

– Det tror jag absolut. Vi kommer också att titta 
på om vi kan bygga ut vårt nät även till befintliga 
bostadsområden, säger Maria och fortsätter:

– Vi måste alla ta stora kliv mot ett fossilfritt 
samhälle, samtidigt som den el som produceras 
behövs till industrier, bilar och annat. Då blir det 
extra intressant att värma bostäder och företag 
med fjärrvärme från avfall.

FJÄRRVÄRME   – EN RIKTIGT BRA AFFÄR
VISSTE DU DET HÄR?

Allt hushållsavfall i din gröna soptunna blir till fjärrvär-
me i våra pannor. Därför är det jätteviktigt att sortera 
bra. Endast sådant som inte går att återanvända eller 
återvinna ska slängas där – och absolut ingen plast.

Skövde Energi tar tillvara spillvärme från exempelvis
 gjuteriet på Volvo och omvandlar den till fjärrvärme.

Våra kraftvärmeverk producerar både fjärrvärme och el.

Skövde Energis fjärrvärmenät är cirka 15 mil långt och 
finns i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala 
och Tidan.
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Glädje & slit gjorde 

SOFIA TILL MÄSTARE
Styrkelyftaren Sofia Loft har satt världsrekord och tagit tre 
raka VM-guld i sin sport. Ändå var det först när hon vann SVT:s 
Mästarnas mästare som hon blev känd i de breda kretsarna. 
Men allt började i en idrottsförening i Skövde.

Säg Sofia Loft och många Skövdebor ler stolt och 
igenkännande. När den relativt okända 32-åringen 
från Skövde krossade allt motstånd och tog hem se-

gern i SVT-programmet Mästarnas mästare i vå-
ras blev hon samtidigt ett känt ansikte både på 
hemmaplan och i resten av Sverige. 

– Det har förändrat mycket. Folk känner igen mig 
på stan, jag får en hel del förfrågningar och har startat 
eget för att kunna ta föreläsnings- och coachnings-
uppdrag, berättar hon och fortsätter:

– Det är jätteroligt, och ibland också lite konstigt. 
Min stora prestation är ju karriären som ledde fram 
till att jag var med i programmet, men den känner 
inte så många till.

TIDIG TRÄNINGSLUST 
Sofia Loft minns fortfarande när det första fröet till 
hennes idrottskarriär såddes. Det var i en svettig lo-
kal hemma i Skövde, där storebrorsan tränade taek-
won-do. Sofia följde ofta med på träningarna; satt 
uppkrupen på en boxningssäck och tittade fascinerat 
på. Snart började även hon att träna i föreningen. 

– Under hela min karriär har jag drivits av glädjen i 
att träna och tävla. Grunden till det lades redan där. 
Att vara en del av en förening skapar motivation och 
lust att utmana sig. Jag hade aldrig nått så långt som 
jag gjort om jag inte hade haft det med mig, säger 
hon.

HAR ALDRIG FÖRLORAT
Sofias tidiga träningsdriv i taekwon-don tog henne 
så småningom hela vägen till landslaget, innan hon 
som 20-åring lade kampsporten på hyllan för att 
satsa på sina studier. Hon flyttade till Göteborg och 
började plugga till sjukgymnast. Men lusten att träna 
fanns kvar och det dröjde inte länge innan Sofia var 
på väg mot en ny karriär – som styrkelyftare.

– Det var verkligen en 
slump! Jag ville hitta ett 
bra gym där jag bodde och 
gick dit utan att veta att det 
också fanns en lyftarklubb i 
lokalerna. När jag väl hade 
testat var det svårt att mot-

stå, även om jag försökte i början, berättar hon med 
ett skratt.

I dag har Sofia Loft en självklar hedersplats bland 
världens absolut främsta styrkelyftare. Hon har vun-
nit allt som går att vinna i sporten, har satt världsre-
kord, vunnit tre raka VM-guld … faktum är att hon 
under sin karriär aldrig förlorade en tävling.

VIKTIGT MED FÖRENINGSLIV
Men styrkelyft är en smal sport i Sverige, och trots 
sina imponerande framgångar har Sofia aldrig kun-
nat leva på sin idrottskarriär. Vid sidan av den hårda 
och målinriktade träningen jobbade hon därför hel-
tid som sjukgymnast. 

– Det var väldigt tufft så klart; elitidrott är ju slitigt i 
sig. Men det är ett val jag har gjort och jag har haft bra 
folk omkring mig som har peppat och stärkt mig i att 
nå mina mål, säger hon och återkommer därmed till 
betydelsen av livaktiga föreningar och ideella krafter.

– Det gäller på alla nivåer och i alla idrotter, inte 
minst för barn och unga. Allt som ger unga möjlighet 
att hitta glädjen i idrotten är bra. Att det finns fot-
bollsplaner nära, att både små och stora idrottsför-
eningar stöttas i sin verksamhet … och fritidsbanker 
där man kan låna utrustning, tycker jag är jättebra.

TACKAR SKÖVDES ELDSJÄLAR
Eldsjälar och engagerade tränare har alltså varit en 
viktig del av Sofias karriär. Nu ger hon tillbaka genom 
att stötta, peppa och pusha andra lovande styrke- 
lyftare.

– Och så ser jag fram emot att engagera mig i fören-
ingar här hemma i Skövde när min dotter blir tillräck-
ligt stor för att börja. Jag hoppas hon hittar samma 
glädje i idrotten som jag har gjort.

Visste du att Skövde Energi stöttar en rad ideella föreningar i vårt 
område? Bland annat genom att sponsra lägeraktiviteter så 

att barn kan åka på läger även om deras föräldrar har det 
svårt ekonomiskt. Att bidra till föreningsliv och 

barns och ungas välmående är vårt sätt 
att stärka den sociala hållbar-

heten i vårt område. 

SOFIA LOFT
Ålder: 32 år

Bor:I villa strax utanför Skövde

Jobbar som: Sjukgymnast, träningscoach 

och föreläsare

Framgångar:Har bland annat tre VM-guld och ett 
världsrekord i styrkelyft. Vann årets upplaga av 

SVT:s Mästarnas mästare

Aktuell: Är årets ambassadör för initiativet 100 
%  ren hårdträning, som arbetar för dopningsfri 

idrott. Lanserade tidigare i höst ett eget onli-
ne-träningsprogram.
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Att energiförsörjningen och avfallsminimeringen är två 
av framtidens stora samhällsutmaningar har knappast 
undgått någon. Vi behöver alla hjälpas åt för att lösa 
dem!

INSPIRERAR TILL NYTÄNKANDE
Balthazar Science Center i Skövde brinner för att stärka 
barns och vuxnas kunskaper kring naturvetenskap 
och teknik, och samtidigt inspirera till 
nytänkande inom dessa områden. I 
ett samarbete med Skövde Energi 
har science centret tagit fram två 
skolprogram – ett slags lektions-
upplägg – för att lära barn om 
energi och avfall. 

– Framtidens vuxna behöver vara 
duktiga på de här frågorna, konsta-
terar Martina Söderhielm, kommuni-
kationsansvarig på Balthazar Science 
Center.

ROLIGT OCH LÄRORIKT
Programmen genomförs av science cent-
rets pedagoger, antingen ute på skolorna 
eller på plats hos Balthazar. Alla skolor 
som vill kan boka in sig – och för skolorna 
i Skövde kommun är det helt kostnadsfritt. 

Programmen innehåller lustfyllda övningar, lättillgäng-
liga fakta och dessutom roliga filmer med barnfavoriter-
na Jecko och Jessie i huvudrollerna. 

– Det där med sopor och sortering märker vi att många 
barn är duktiga på. Elfrågorna, däremot, är lite kluriga-
re. Och att sopor kan bli värme och el är nytt för många, 
både vuxna och barn, säger Martina Söderhielm.

SPÄNNANDE MILJÖ
Inne på science centret byggs 

nu också en ny miljö upp – ett 
Skövde Energi i miniatyr, kan 
man säga. Här kan man bland 
annat provköra gripklon som 

forslar soporna till förbrännings- 
ugnen, lära sig avfallstrappans 
principer och testa sina kunskaper 
om de globala målen. Tanken är 
att både barn och vuxna ska kunna 

lära sig något.
– Det kommer mycket nytt kring de 
här frågorna hela tiden, och för oss 
är det väldigt viktigt att vara upp-
daterade. Tack vare samarbetet 
med Skövde Energi vet vi att vi har 

det senaste med oss, säger Martina 
Söderhielm.  

Vart tar sopor vägen? Vad är en avfallstrappa? Och varför ska man inte 
använda alla elmaskiner på en gång? Svaren på dessa och många andra 
frågor finns nu hos Balthazar Science Center i Skövde. 

Vill du veta mer om  
skolprogrammen?

Kika in på 
balthazar.nu

Viktigt & kul
FÖR FRAMTIDENS VUXNAA

  Vill du lära ditt barn 
mer om energi och avfall?

Besök Balthazar Science Center och 
scanna qr-koderna här för att se 

Jecko- och Jessie-filmerna.

  Vad händer med skräpet i soppåsen?

 Hur funkar 
el egentligen?
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