
Bästa kund, nu har det gått ett år igen och vi vill ta tillfället i akt att blicka bakåt på 2014. 
Vi vill berätta lite om vad vi gjort under 2014!  

Kundservice 
Ett stort tack till er som svarat på vår kundundersökning. Vår viktigaste källa till information om hur 
vi sköter oss är våra kunder och kundundersökningen är en stor hjälp från er så att vi kan se i vilka 
avseenden vi kan göra servicen bättre.  Trots relativt höga betyg från er så är det vissa delar som vi 
behöver förbättra mer än andra. Det gäller framförallt att förbättra vår kommunikation med er kunder. 
Vi har även infört en ny tjänst som heter Funktionskontroll av fjärrvärmecentraler vilken riktar sig till 
företagskunder. Titta gärna in på vår hemsida där vi beskriver mer om vad tjänsten innebär.  

Kundservice har under året förberett för att sjösätta ett nytt debiteringssystem, som skall underlätta vår 
kundhantering och möjliggöra att större kunder nu får timmätning av energin, ungefär på samma sätt 
som det görs på vissa elabonnemang. Dessutom bygger vi bort självavläsningen för småhuskunder.   
Glädjade så har vi fått hälsa en (1) ny industrikund välkommen. Vi hoppas att de skall trivas med oss 
och att de och alla ni befintliga kunder kontaktar oss om saker som ni anser att vi bör göra bättre än 
vad vi gör idag. Vi har glädjande nog sett ett ökat intresse för vår tjänst ” Mina sidor”, med fler och 
fler kunder som skapar sitt konto där de kan titta på sina fakturor och förbrukningar. Behöver ni hjälp 
med att skapa ett konto så kan vår Kundservice hjälpa till.  

Produktion och distribution.
Under året har vi arbetat med att förbättra vår produktion ytterligare. Vi har moderniserat vissa delar 
av anläggningen för att bibehålla säker drift och ytterligare förbättra våra miljövärden. Arbetet med att 
använda mer sågspån i vår fastbränslepanna har fortsatt. 
När vi pratar om distribution menar vi fjärrvärmenätet som här i Hofors är ca 45 km långt  
Här har vi lagt ned en hel del resurser och engagemang i att byta gamla fjärrvärmerör. 

Hur har vi då producerat fjärrvärmen?   
Vår produktion har baserats på samma sorts bränslen som under 2013, det är framförallt spån och flis 
samt restvärme från stålverket som vi använt under året. 

Sedan kan vi inte undanhålla er en repris på vad som hände efter vårt öppna hus i Hudiksvall. 
Tre dagar efter besöket fick vi en bild skickad av pappa David – besöket hade gjort intryck på deras 
Klara som hemma hade byggt ett kraftvärmeverk med klossar.  

  Tack för det gångna året ! 

http://www.varmevarden.se/fjarrvarme-tidlost-och-lekande-latt/



