Ett riktigt lokalt elbolag
i södra Hälsingland.
Vad är viktigast för dig när du väljer elbolag?
Är det pris, kvalitet och service eller elens ursprung?
Vi vill att så mycket som möjligt ska vara lokalproducerat
– vare sig det handlar om mat, verktyg eller el.
Fördelarna är uppenbara, men handlar alltså inte
bara om miljön.
En lokal handlare innebär närhet, enkla kontakter och inte
minst att du alltid får prata med en person från trakten
– utan konstiga knapptryckningar och långa telefonköer.
Vi utgår från de resurser som redan finns nära dig.
Hos oss kan du köpa el som utvunnits ur biobränsle
och vattenkraft i Bollnäs och Ovanåkers kommuner.
Vi har konkurrenskraftiga elpriser, främst då det gäller
rörliga elavtal. Vi uppdaterar elpriserna dagligen, därför
uppmanar vi kunder att ta kontakt med oss för aktuellt
elpris eller besöka vår hemsida www.helsingeelhandel.se

Bli kund hos oss idag
TECKNA PÅ WEBBEN
Snabbt och enkelt. Här finns
också mer information om
våra produkter och avtal:
www.helsingeelhandel.se

TECKNA PÅ PLATS
Kom in till oss i Edsbyn så hjälper
vi dig på plats. Ta då med dig
informationen som behövs som
t.ex. nätanläggningsnummer.

Lokal el från Bollnäs Energi och Edsbyns Elverk

•

TECKNA VIA TELEFON
Ring oss på 0271-274 50 eller
fyll i intresseanmälan nedan så
kontaktar vi dig och berättar mer
om våra produkter och avtal.

www.helsingeelhandel.se

INTRESSEANMÄLAN
Jag vill att ni kontaktar mig:
NAMN

ADRESS

TELEFONNUMMER

MOBIL

E-POST

EV. UPPGIFT OM DIN ÅRLIGA ELFÖRBRUKNING

POSTNUMMER

Hos oss väljer du inte bara typ av elavtal.
Du väljer även kostnadsfritt vilken energikälla
som du vill hämta din el från.

Vatten-El

100% vattenkraftsproducerat
Produceras i kraftstationer vid tre platser efter Voxnan
i närheten av Edsbyn i södra Hälsingland.
Vår Vatten-El är ursprungsmärkt (EPD-märkt) vilket
betyder att du kan spåra var kraften inhämtats.
Om inte vår egen el räcker till, så handlar vi Vatten-El
från andra svenska älvar. Även den elen är ursprungs
märkt för att du ska kunna se var den producerats.

Sop-El

– El som utvunnits ur biobränsle
Det finns kraft i det du ibland måste slänga.
Vid Säverstaverket i Bollnäs produceras inte bara
fjärrvärme. Var fjärde kilowatt som produceras
i den nya pannan blir nu också till el!
Energiförbränning med biobränsle är en viktig väg att
hålla avfallsmängderna nere och vår el produceras smart
nog i samma process som fjärrvärmeproduktionen.

Lokal el från Bollnäs Energi och Edsbyns Elverk

•

www.helsingeelhandel.se
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