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Lessebo Fjärrvärme  
– Grön och närproducerad energi
Under de senaste decennierna har vi blivit alltmer medvetna om de fossila bränslenas negativa påverkan på 
luften, naturen och miljön i form av koldixiodutsläpp. Vi satsar därför på 100% förnybart bränsle i form av bio-
bränsle när vi producerar värme till våra kunder.

Vi är ett kommunalt bolag som förser de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Skruv och Kosta med fjärrvärme. 
Under nästan 14 års tid har vi verkat i invånarnas tjänst, där vi dels försett våra kunder med fjärrvärme, men 
även bedrivit ett aktivt arbete för att öka andelen grön och närproducerad energi i vår kommun. Glädjande är 
att vi under de senaste åren stadigt fått fler villakunder, men också hyresfastigheter och näringsfastigheter.

Vi levererar fjärrvärme till mer än 700 kunder, varav cirka 550 är privathushåll. Vi värmer även upp alla kom-
munala fastigheter, kommersiella lokaler och hyresbostäder. Trots att vårt bolag är relativt ungt har vi en stark 
ekonomi, och vi har inga planer på höjd taxa. Välkommen som kund hos oss!



Vår samarbetspartner Lessebo Fjärrvärme
I Lessebo försörjer vi nätet med värme.

I Hovmantorp/Kosta ansvarar vi för bränsleförsörjning.
Schakter för utbyggnad av nätet.

0478-342 00 • www.lesseboac.se

Fjärrvärme + Fiber = Sant 
När du väljer att bli kund hos oss på Lessebo fjärrvärme ansluts ditt hus till värmeverket. Samtidigt drar vi 
också in fiber vilket innebär att du kan välja att bli bredbandskund hos vår samarbetspartner, det lokala bolaget 
Wexnet.   

Det finns många fördelar med att ansluta sig till både fjärrvärme och fibernät. Utöver att det skapar en behaglig 
inomhusmiljö, ett snabbt och säkert bredband och tillgång till moderna internet, tv och telefonitjänster höjer 
det också värdet på din bostad. Vi brukar säga att fiber är framtiden, och inom kort kommer snabbt bredband 
hemma vara lika självklart som rinnande vatten i kranen. 

Så ifall du inte redan gjort det: ta chansen och modernisera din bostad, genom att både bli fjärrvärmekund och 
fiberkund. Både Lessebo fjärrvärme samt Wexnet är dessutom lokala leverantörer vilket innebär att vi snabbt 
kan bistå våra kunder med hjälp.

Mer om Wexnet och bredbandstjänster kan du läsa på www.wexnet.se.



TRADITION     ERFARENHET     FÖRTROENDE 
JGA Linneryd och JGA Skog 

Din professionella partner i skogen
www.jga.se

Vad är Fjärrvärme?
Fjärrvärme är hett vatten som strömmar från ett fjärrvär-
meverk via rör i marken och ut till de fastigheter som är 
anslutna. I fastigheten finns en liten fjärrvärmecentral som i 
sin tur leder ut det varma vattnet i element och kranar.

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och tar liten 
plats. Den behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken 
är enkel och driftsäkerheten hög. Det avkylda vattnet leds 
tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds 
tillbaka ut i systemet. Fjärrvärme är enkelt och bekvämt, 
lättskött och driftsäkert.

FJÄRRVÄRME  
– HAR ANVÄNTS I FLERA DECENNIUM  
Redan på 1940-talet började fjärrvärme att byggas, och idag 
värmer det halva Sverige. Över 90 % av landets flerbostads-
hus, 80 % av alla lokaler och 18 % av alla villor värms upp 
av fjärrvärme.



HA EN SNABB 
UPPKOPPLAD 

VARDAG!

Vi vet att även det kortaste wifi-avbrottet kan kännas som  
en evighet. Därför jobbar vi på Wexnet hela tiden med att öka  
tillgängligheten på våra tjänster. Det är en del av vårt viktiga  
uppdrag: Riktigt snabbt bredband för internet, tv, telefoni och  
välfärdstjänster, till alla! När du är avkopplad ska du med andra  
ord ha valt det själv.

För tips som underlättar din uppkopplade  
vardag, gå till wexnet.se/vardagsliv

FIBER FÖR FRAMTIDEN

Lokal energi från småländska skogar 
Det finns mycket vi kan göra för att värna miljön. Förutom den fossilfria fjärrvärmen förespråkar vi på Lessebo 
fjärrvärme lokalproducerad energi. Vi använder oss av bränsle från skogarna runt om Lessebo, på så vis minskar vi 
transporterna och stödjer det viktiga lokala näringslivet. I egenskap av kommunalt bolag verkar vi i kommuninvån-
arnas tjänst, vilket indirekt innebär att du som bor i kommunen också äger en liten del i Lessebo fjärrvärme. Vi är 
kommunens gemensamma värmeleverantör. Som kund hos oss bidrar du till att stödja utvecklingen i kommunen, av 
våra lokala leverantörer och hjälper därmed också dig själv och dina grannar.

Nöjda kunder finner ni hos oss!
I en genomförd kundundersökning fick Lessebo fjärrvärme bra betyg, vilket vi är mycket stolta över. Vi hade högre 
värden än snittet och fick flera fina kundomdömen. Här är några exempel på vad våra kunder tycker: 

”Man kan inte vara mer än nöjd.” ”Mycket billigare än olja.” ”Smidigt och bra.”  
”Personligt bemötande.” ”Det finns bara fördelar.” ”Leveransen har varit stabil.”
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Lessebo Fjärrvärme AB
Stationsgatan 10, 365 31 Lessebo

0478–125 00

fjarrvarme@lessebo.se

www.lessebofjarrvarme.se


