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C4 Energi kundservice
Vi på kundservice strävar alltid efter att vara tillgängliga och snabba!
Har du frågor går det bra att ringa oss på 044-780 75 20  
eller skicka ett mail till kundservice@c4energi.se.
Du kan även besöka oss personligen på Industrigatan 72 i Kristianstad. Alla frågor 
är välkomna – stort som smått. Ringer du efter telefontid ger en telefonsvarare 
instruktioner om vart du kan vända dig vid akuta ärenden.

C4 Energi AB
C4 Energikoncernen erbjuder el, elhandel, 
fjärrvärme, fjärrkyla, fibernät, IoT, biogas, 
certifierad biogödsel, solcellslösningar och 
lösningar för elbilsladdning.

Vi sköter eldistributionen i Åhus och Kristianstad 
samt producerar fjärrvärme och grön el på 
Allöverket.

Våra ledord är trygghet, miljö, hög servicenivå 
och konkurrenskraftiga priser vilket är viktiga 
delar i en utveckling av ett attraktivt och  
hållbart samhälle.
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VD HAR 
ORDET!
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Tillsammans med våra kunder bidrog C4 Energi till 
att 87 200 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut 
under 2021. Det är vi stolta över! Du kan läsa vårt 
Klimatbokslut och Hållbarhetsrapport för 2021 på 
c4energi.se.

Nu står sommaren för dörren och vi har en härlig 

period framför oss. Välbehövligt efter en orolig tid i vår 

omvärld. Oroligheterna får konsekvenser även i Kristi-

anstad i form av ökande transportkostnader och steg-

rande el- och bränslepriser. Allt sammantaget 

påverkar oss alla – det blir dyrare att bo 

och att åka bil, och vår konsumtion 

kommer att kosta mer.

Då kan det vara tryggt att 

veta att C4 Energi ägs till 

100% av Kristianstads kom-

mun och alla kommun-

invånare är indirekt våra 

ägare och därför är C4 

Energi också ditt företag. 

C4 Energi finansieras via 

externa lån i marknaden 

och med egna vinster. 

Vinsterna återinvesteras i 

verksamheten för att bidra 

till ökad klimat- och sam-

hällsnytta och vi delar ut delar av 

vinsten till Kristianstads kommun.

Som kund till C4 Energi bidrar du därmed 

inte bara till vårt fortsatta klimat- och hållbar-

hetsarbete, du bidrar även aktivt till utvecklingen av 

Kristianstads kommun och till att skapa nya lokala jobb. 

Vi sponsrar också lokala föreningar, från ungdomsverk-

samhet till elitidrott. Allt detta kan vi göra tack vare dig 

som är kund.

I dessa tider med höga elpriser ser vi en tydlig trend 

där fler och fler kunder funderar kring sin egen elför-

brukning, investerar i egna solcellsanläggningar eller 

köper in sig i vår solcellspark Solpunkten. Vi ser också 

en kraftig ökning av elbilar och efterfrågan på ladd-

boxar och laddstolpar ökar. Vi ser positivt på trenden, 

för vi kommer behöva tänka mer så i framtiden. Min 

energi – och vår egen energi här i Kristianstad.

För att möta den ökade elektrifieringen i samhället 

arbetar vi kontinuerligt med att bygga ut och uppgradera 

elnätet samtidigt som våra kostnader för material och 

kostnader för den el vi transporterar nu ökar kraftigt.

Värt att poängtera är att vår attraktiva och klimat-

smarta fjärrvärme inte kommer att ha samma kraftiga 

prisutveckling som el, diesel och bensin. Men att ta 

ut bränsleflis ur skogen och transportera den till våra 

produktionsanläggningar kommer att kosta oss mer 

från vintersäsongen 2022/2023. Hur mycket det påver-

kar priset på fjärrvärme, kommer vi att återkomma med 

under året.

Som ni kanske har noterat har vi bytt VD för C4 Energi 

och undertecknad har tagit över rodret genom att Göran 

Thessén går i pension till hösten. Vi vill rikta ett varmt 

tack till Göran som under lång tid har lett och utvecklat 

bolaget med bravur. Det är en fantastisk resa han och alla 

duktiga medarbetare har gjort.

Göran: Jag har haft fantastiska 18 år som VD för C4 

Energi. Företaget har utvecklats fantastiskt 

och tack vare alla duktiga medarbetare 

fortsätter företaget att utvecklas med 

allt fler attraktiva tjänster och 

produkter.

Givetvis känns det lite vemo-

digt att lämna företaget och 

alla fina medarbetare. Men 

jag blir 65 år i september och 

jag ser också fram emot att 

kunna disponera min tid helt 

själv, ja kanske inte riktigt 

helt. Men ändå… tack för 

allt…. Nu tar Kajsa vid..!

Kajsa: Jag ser nu fram emot 

att gemensamt med alla kunder, 

medarbetare och medborgare fort-

satt utveckla C4 Energis verksamhet och 

Kristianstads kommun. Jag vill även undersöka 

fler möjligheter till ökad dialog så att vi ser hur vi på bästa sätt 

tillsammans kan driva utvecklingen framåt.

Somriga hälsningar 
Kajsa Hedberg och Göran Thessén

VD HAR 
ORDET!

Några korta rader  
om mig, Kajsa Hedberg
Jag är född i Sundsvall och har studerat i Uppsala 
och i Philadelphia, USA. I många år bodde och 
arbetade jag i Stockholm och internationellt. Jag 
har gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling i 
roller som managementkonsult, VD och styrelsele-
damot i ett flertal olika bolag. Sedan 2005 har jag 
arbetat med energi och återvinning på Skellefteå 
Kraft, SRV Återvinning, E.ON och St1 men även 
med innovation och kommersialisering av forsk-
ning. Jag ser verkligen fram emot att nu etablera 
mig i Kristianstad och tillsammans med er alla se 
hur vi kan skapa än bättre förutsättningar för att bo 
och verka i Kristianstads kommun!



Hållbar laddning för 
framtidens karting

Mig veterligen har 
ingen annan anläggning 

i Europa solceller.

Jörgen Andersson
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Prestigefyllda internationella mästerskap, tusentals 
gästande entusiaster och en allt mer elektrifierad 
kartingcirkus kräver massor av energi. Därför har 
Kristianstad Karting Klubb satsat stort på solceller. 

- Vi hoppas kunna köra våra stora arrangemang helt på 

egen solenergi, säger Jörgen Andersson, organisations-

ledare för tävlingsverksamheten. 

Kristianstad Karting Klubb hade på 1960-talet en av 

Europas finaste anläggningar och stod värd för stora 

tävlingar. På 1990-talet förde dock klubben en tynande 

tillvaro till dess att en grupp eldsjälar tog beslut om att 

rusta upp faciliteterna och ansöka om att få arrangera 

SM. Det blev rivstarten för en utveckling som i rasande 

fart gett prisbelönta EM- och VM-arrangemang samt 

förmånen att få ståta med egna Europa- och världsmästare. 

Åsum Ring rankas bland de tio bästa banorna i världen 

och klubben bidrar både till kartingens utveckling och 

till besöksnäringen i och kring Kristianstad. 

Stort behov av energi
Vid arrangemang som årets Champions of the future och 

EM fylls hotellen av förare och publik från ett 50-tal länder 

och klubbens uppställningsplats för husvagnar intas av 

250 ekipage. Utöver detta driver klubben en bred verksam-

het med 400 medlemmar och förare i åldern 7 till 70 år.

Det internationella kartingförbundet kräver livesändningar 

och högteknologisk tidtagning och reglementet säger att 

varje förare ska ha minst 54 kvadratmeters yta och fri 

tillgång till el i depån. Dessutom ställer även kartingcir-

kusen om till elektrifierade bilar. Därför krävs ny teknik 

och kraft. 

Jörgen Andersson lovordar det långa samarbete som 

klubben har utvecklat med C4 Energi.  

- Vi har bra fiberanslutningar och uppgraderat elnät 

med högspänning. 

Dubbel effekt för miljön
Våren 2022 installerade klubben solceller på garagebygg- 

naden vid depån med hjälp av C4 Energi. 

- Det funkar fint, säger Jörgen Andersson. När ekonomin 

medger lär vi installera solceller på fler byggnader. 

Återigen blir Kristianstad Karting Klubb en interna-

tionell förebild. I takt med att kartingen elektrifieras 

kommer anläggningar som denna att göra ännu större 

skillnad. Dels minskar utsläppen, och dels kan medlemmar 

och gästande förare ladda sina fordon med närproducerad 

förnybar energi.  

Jörgen Andersson
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Allt fler vill köra elbil och ladda sina miljöfordon 
hemmavid. Det har HSB-bostadsrättsföreningen 
Krukmakaren i Odal i Kristianstad tagit fasta på 
och installerat tre laddboxar för totalt sex bilar.

- Vi vill göra det bästa för våra boende. Laddboxarna gör 

vår förening attraktiv på marknaden och bidrar till att 

höja värdet på våra lägenheter, säger ordförande Tommy 

Adelsgård.

Bostadsrättsföreningen Krukmakaren, som består av 

87 lägenheter och ett gruppboende, har sammanlagt 88 

parkeringsplatser i carportar. Ju fler boende som bör-

jade skaffa el- eller hybridbilar, desto angelägnare blev 

det att erbjuda laddningsmöjligheter. Föreningen hörde 

sig för bland olika leverantörer i Skåne. Valet föll natur-

ligt på C4 Energi – främst för enkelheten, närheten och 

servicen. 

- Vi håller koll på laddboxarna och ser till att allt 

fungerar, intygar Martin Holmén på C4 Energi.  

Redo för en hållbar framtid
C4 Energi ordnade med en ny elnätsanslutning, en så 

kallad servis, som är dedikerad till laddboxarna. På så 

sätt belastas inte fastighetens elabonnemang. Det gör 

det också enkelt att lägga till fler laddboxar framöver.

- Den som investerar i en bostadsrätt vill få något 

tillbaka, säger Tommy Adelsgård. Vi har satsat på hissar, 

tvättstuga i varje trappa och nu laddboxar. Viljan att göra 

miljömedvetna val bara ökar, så vi planerar för fem ladd-

boxar till och funderar även på att installera solceller.  

C4 Energi såg också till att föreningen fick en smidig 

betallösning som innebär att varje medlem som vill ladda 

ett fordon skaffar ett laddkort hos C4 Energi kopplat till 

sitt betalkort. Pengarna som dras från laddkortet betalas 

sedan ut till föreningen. På så vis behöver inte föreningen 

fakturera sina medlemmar för den el som laddas.

Laddboxar ger 
mer attraktionskraft

Tommy Adelsgård
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Elin och Elias 
är alltid redo
C4 Energis nya mobila elverk, 
som fått namnen Elin och Elias, 
är viktiga producenter av reserv-
kraft i händelse av strömavbrott 
eller planerade driftstopp. Dess-
utom körs elverken på fossilfritt 
bränsle.

- Vi behövde utöka vår maskinpark 

för att kunna leverera el även vid 

avbrott för exempelvis underhåll, 

säger Mikael Ström, chef för elav-

delningen på C4 Energi. Vi följer Kristianstads kommuns 

uttalade miljöstrategi och ser till att välja hållbara och 

miljövänliga reservkraftverk.

De nya mobila elverken kan ge reservkraft och fung-

era som effektreserv och energilager. De går på förny-

bara fossilfria bränslen som EcoPar och HVO100 och är 

försedda med modern teknik för effektiv avgasefter-

behandling. Då Elin och Elias är unika i sitt slag och 

raka motsatsen till gamla osande dieselreserver,  

fick de medverka som utställningsmaskiner vid ett stort 

evenemang för elnätsföretag i Eskilstuna i maj. Från och 

med sommaren är de beredda att upprätthålla elförsörj-

ningen i ett allt mer utbyggt lokalt elnät. C4 Energi har 

sedan tidigare två reservkraftverk. Dessa ska nu konver-

teras för att också kunna drivas fossilfritt. Därmed tar 

bolaget ännu ett steg i rätt riktning mot ökad hållbarhet.

Misströsta inte över elpriset 
Kriget i Ukraina har trissat upp priset på gas i 
Europa och skapat en osäkerhet som lär dröja kvar 
länge, eftersom beroendet av rysk gas inte går att 
bryta i en handvändning. Det orsakar högt elpris i 
södra Sverige då vi har ett stort utbyte med Tysk-
land för att få ihop kraftbalansen. Tyskland har i 
sitt kraftsystem en hög andel gasproducerad el. 
Men allt är inte mörkt. 

Under sommaren minskar vårt behov 

av el, och det kan ge oss andrum att ta 

några medvetna beslut för klok elan-

vändning och lokal, förnybar elför-

sörjning i framtiden.

- Bli andelsägare i vår prisbelönta sol-

kraftspark Solpunkten, föreslår Daniel 

Persson, affärsområdeschef för elhandel 

på C4 Energi. Ju högre elpris, desto mer 

lönar det sig för andelsägarna. Eller välj 

timpris i ditt elhandelsavtal. Om du har 

god kontroll över din elanvändning kan 

det bidra till minskade elkostnader.  

Du kan till exempel ladda elbilen på 

natten istället för kl 7-9 eller 17-19, då elpriset oftast är 

som högst. Moderna värmepumpar som ger värme och 

varmvatten kan styra sin elanvändning till mer gynn-

samt prissatta timmar.

C4 Energi erbjuder även andra varianter, till exempel 

för dig som hellre betalar för ökad trygghet än riskerar 

att råka ut för stora svängningar i elpriset. Kontakta 

gärna C4 Energi för personlig rådgivning.

Foto: Sandra Pettersson w
w

w
.sandralee.se
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Säkrar klimatet i nya Rättscentrum
En stor arbetsplats med höga krav på säkerhet 
växer fram på bangårdsområdet i Kristianstad.  
C4 Energi bidrar till nya Rättscentrum genom  
effektiv samordning för leverans av såväl el och 
fiber som klimatsmart fjärrvärme och fjärrkyla.

Byggprojektet ska till sommaren 2024 ha resulterat i 

flera byggnader med lokaler för Polisen, Kriminalvården 

och Åklagarmyndigheten. Projekt av den här kalibern 

kräver betydande effekt när det gäller uppvärmning och 

nedkylning. Därför är det klokt att ansluta fastigheterna 

till C4 Energis nät för fjärrvärme respektive fjärrkyla.

- Det är ett enkelt och smidigt sätt att få värme och 

kyla på, säger Alim Adzemi, projektledare på C4 Energi. 

Som kund får du en miljövänlig lösning och slipper ha 

värmepumpar och kylmaskiner. Dessutom står vi för all 

kontroll och allt underhåll av rörnätet.

Rent slutet system
Värmen kommer från förbränning av biobränslet flis 

i Allöverket. Den distribueras i ett slutet system med 

hjälp av vatten som går ut varmt i ett rör och återvänder 

avkylt i ett annat.

- Vi är ett miljövänligt alternativ som är 99,9 procent 

fossilfritt. Vi tar till och med vara på värmen i rökgasen 

som bildas vid förbränningen, säger Alim Adzemi.  

Kylan kommer från C4 Energis kylanläggningar och 

distribueras på motsvarande sätt. 

Rutinerad samordning
C4 Energi har god erfarenhet av att samordna stora 

infrastrukturprojekt. Det finns mycket att vinna på att 

samförlägga el, fiber, värme och kyla.       

- När det behövs stor effekt blir det stora rör. De tar 

stor plats under gatorna och kräver mycket grävarbete. 

Därför samordnar vi även med kommunen för vatten-

ledningarna.

Fjärrvärmen ska vara igång till hösten för att ge värme 

åt byggarbetarna. Byggprojektet, som är en viktig sats-

ning för ökad trygghet i regionen, är speciellt också ur 

säkerhetssynpunkt. Det krävs omfattande kontroller av 

allt och alla. Dels byggs ett nytt stort häkte, dels ska 

omkring 600 personer inom rättsväsendet få bästa möj-

liga arbetsmiljö och förutsättningar för att bekämpa brott. 
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Ökad tillgång 
till fjärrkyla 
I sommar kopplar C4 Energi ihop sina två nät för 

fjärrkyla. Det innebär att en nära fem kilometer lång 

tur- och returledning läggs på en sträcka mellan Kris-

tianstads centrum och Hammar. När de två näten blir 

till ett, blir driften ännu säkrare i och med att det finns 

uppbackning i händelse av tillfälligt minskad effekt eller 

behov av underhåll. Den nya ledningen ger fler fastighe-

ter längs vägen tillgång till skön fjärrkyla. Sträckningen 

passerar flera områden där aktörer anmält intresse för 

att ansluta sig.

SMS om din fjärrvärme
Du som har fjärrvärme till din villa kan få avisering 

från C4 Energi via SMS om det skulle vara problem 

med leveransen i ditt område. Meddelandet sänds till 

det mobilnummer som du ansluter till tjänsten. Det kan 

komma när som helst på dygnet och går inte att svara 

på. Tjänsten är kostnadsfri och du ansluter dig på  

c4energi.se. Vill du byta nummer eller avsluta tjänsten 

kan du kontakta kundservice.
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Det ena ger det andra i kretsloppet
I två decennier har C4 Energi samarbetat kring 
biogödsel och biogas med far och son Torgil Ber-
tilsson och Peter Brenner i Vä. Det är en långsiktigt 
hållbar modell som bygger på lokalt cirkulärt tänk.  

- 20 års samarbete talar för sig självt, säger Torgil  

Bertilsson. C4 Energi är mycket lyhörda gent-

emot oss.  

Grisuppfödarna Bertilsson och Bren-

ner bistår med gödsel som C4 Energi 

använder med matavfall och rester 

från livsmedels- och foderindustrin 

för produktionen av 

biogas. Utöver biogas, som gör nytta 

som förnybart drivmedel i lokala 

bussar, resulterar processen i  

certifierad närproducerad biogöd-

sel. Denna rötade gödsel returnerar C4 

Energi till Bertilsson och Brenner samt 

växtodlingslantbrukare som de har avtal med. 

Dessa använder i sin tur den på åkrarna för att producera 

lokala råvaror.

- Det är en stor fördel för alla inblandade, säger Torgil 

Bertilsson. Den biogödsel vi får tillbaka frigör sin näring 

snabbare för växterna och luktar bara en bråkdel jämfört 

med flytgödsel. 

Smart spridning 
När C4 Energi utvunnit energin och kör tillbaka gödseln 

görs stopp hos Bertilsson/Brenners samarbetspartner. 

Det cirkulära upplägget är alltså optimerat 

även avseende transporter. Biogödseln 

och användningen av den är noggrant 

kontrollerad eftersom det är viktigt att 

undvika näringsläckage. Det handlar 

om ett sunt och helhetligt kretslopp.

Väljer närproducerat
Torgil Bertilsson ansvarar för upp-

födningen av grisarna, Peter Bren-

ner för de 200 hektaren åkermark 

samt viss maskinstationsverksamhet. 

De odlar potatis och sockerbetor samt 

spannmål och proteinrika åkerbönor till gri-

sarna. Utöver detta använder de lokala restproduk-

ter från såväl bränneri som mejeri.

Torgil Bertilsson och  
Peter Brenner

Vår biogödsel är  
eftertraktad, särskilt nu 

när konstgödsel 
har blivit så dyrt.
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Följ C4 Energi 
i nyhetsflödet  
Är du nyfiken på vad som händer kring C4 

Energi? För senaste nytt kan du antingen 

besöka c4energi.se eller följa C4 Energi i 

nyhetsrummet Mynewsdesk. Mynewsdesk 

är en samlingsplattform för kommunikation 

och mediebevakning där du hittar nyheter 

från C4 Energi om allt från den prisbelönta 

solcellsparken Solpunkten och miljövänlig 

fjärrvärme till koncernens stöd till Ukraina.    

En app för sköna dopp
I sommar kan du hitta 

dagens behagligaste bad med 

hjälp av din smartphone och 

C4 Energis app. Detta tack 

vare att C4 Energis populära 

badkarta på nätet, som varje 

sommar lockar över 100 000 

badsugna besökare, är till-

gänglig via appen.

I takt med att utvecklingen 

av Internet of Things fort-

sätter, utvecklas även den 

sensorstyrda badkartan och 

dess dagliga upp dateringar 

om temperaturen i vattnet 

och i luften på flera olika 

badplatser runt om i Kristianstads kommun. 

Ladda ner vår app i App Store eller Google Play.

Telia blir ny kommuni-
kationsoperatör 
Du som är ansluten till C4 Energis öppna 
fibernät kommer att få en ny kommunika-
tionsoperatör i form av Telia. Det fleråriga 
samarbetsavtalet mellan C4 Energi och 
Telia gäller från januari 2023.

- Vi fortsätter på vår långsiktiga digitaliseringsresa. 

Vårt mål är att säkerställa en stabil grund för hög-

kvalitativa digitala tjänster, säger Fredrik Åklundh, 

affärsområdeschef på C4 Energi.     

Förändringen innebär att Telia med varumärket 

Zitius ska sköta teve- och bredbandsutbudet i fiber-

nätet. Som kund behöver du inte göra någonting. 

Du har kvar dina tjänster och kan fortsatt välja fritt 

bland befintliga leverantörer. Skillnaden är att du 

gör ändringar via tjänsteportalen Zmarket.  

Trygg planering 
Den tekniska migreringen sker etappvis från någon 

vecka in i september till nyår – förutom för 32 

kunder i Österrike vid Fjälkinge. De ingår nämligen 

i ett pilotprojekt som är inplanerat i slutet av juni. 

Oavsett var du bor, kommer du att få information 

om dag och tid i god tid innan bytet sker hos dig.  

- Det blir ett avbrott på någon timme, men sedan 

fungerar tjänsterna som vanligt igen, säger Petri 

Fransson, projektledare på C4 Energi. Möjligen kan 

man behöva starta om sin router.

Fiber åt alla 
C4 Energi fortsätter att bygga ut fibernätet och har 

fått nytt stöd av Post- och telestyrelsen för vidare 

utbyggnad på landsbygden. Hittills har 97 procent 

av hushållen i Kristianstad fått tillgång till nätet, 

och målet är 100 procent senast 2025. Den framsynta 

satsningen på kraftfull fiberinfrastruktur är vik-

tig även för den fortsatta utvecklingen av digitala 

tjänster och IoT, Internet of Things.
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Du som har solceller hemma på taket vet att din 
elproduktion är som störst och ditt behov är som 
minst under långa soliga sommardagar. Men visste 
du att du kan spara överskottet till vinterns mörker 
och kyla? Det går utmärkt med hjälp av C4 Energis 
tjänst Solbanken.   

Den smarta tjänsten gör att du som är elhandelskund och 

har solceller kan lägga undan de kilowattimmar som du 

överproducerar under sommarhalvåret och istället ta ut 

dem under vintern när din elproduktion är blygsam. För 

en kostnad från 59 kronor i månaden sparas överskottet 

av solcellstimmar under april-september. Du kan sedan 

använda dem under perioden oktober-april. Aktuella 

priser finns på c4energi.se.

Kolla solsaldot i mobilen
Du kan följa ditt saldo i Solbanken på din elräkning eller 

via Mina sidor som du når via C4 Energis app eller webb-

plats. Tänk så skönt att bara ta en titt i din smartphone 

och konstatera att du har somriga soltimmar kvar till jul!

Fler fördelar med solceller 
Solbanken gör det attraktivt att installera solceller. 

Södra Sverige är i stort behov av egen produktion av el 

från förnybara energikällor, och varje mikroproducent av 

solenergi bidrar till minskad klimatpåverkan genom att 

närproducerad grön el ersätter elproduktion som använder 

fossila bränslen. Dessutom höjer solceller värdet på ditt 

hus och ger dig lägre elkostnader. Du kan tyvärr inte 

ansluta dig direkt till Solbanken om du har ett pågående 

treårigt mikroproduktionsavtal med C4 Energi. Det går 

dock bra att ansluta så fort det avtalet har löpt ut. 

Njut av dina sparade 
soltimmar i vinter 

Viktigt att veta
Solbanken är en tjänst för privatkunder och fungerar 
enbart för anläggningar på upp till 43,5 kW.
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Fibern flyttar 
in hos Darins 
Med stor varsamhet drar C4 Energi in fiber 
i det anrika huset på Östra Storgatan 36 i 
Kristianstad. Det ger snabb uppkoppling för 
både Darins bageri- och caféverksamhet och 
för hyresgästerna ovanpå. 

Johan Darin hjälper sina föräldrar med skötseln 

av fastigheten, som utöver hans brors bageri och 

servering rymmer tio lägenheter. Enligt honom 

var det hög tid att ta nästa steg i utvecklingen 

och lämna paraboler och ADSL-abonnemang åt 

historien. Dagens hyresgäster ställer helt naturligt 

högre krav på att kunna jobba hemifrån och ha 

teve och digitala tjänster via fibernät, och även ett 

bageri från 1925 behöver kunna sköta kortbetal-

ningar och bankärenden på ett kvickt och stabilt 

digitalt vis. Det är viktigt för att verksamheten ska 

kunna växa och frodas även under fjärde genera-

tionens bagare.  

- Vi hoppas att det ska bli klart i sommar, säger 

Johan Darin. Det är ett gammalt hus med många 

skrymslen och vrår, så det krävs en del projek-

tering och försiktighet när man ska dra in nya 

ledningar. C4 Energi och deras samarbetspartner 

har varit mycket tillmötesgående.

Fiber på gång  
i Fårabäck 
När fibern kommer hem till Ulla Mårtensson 
i Fårabäck med snabb uppkoppling blir hon 
glad – precis som hennes barn och barnbarn. 
De vill ha tillgång till ett kraftfullt nät när de 
hälsar på i stugområdet.

- Det är upp till var och en hur mycket man vill 

sitta framför skärmen, men jag vill själv kunna 

streama och köra SVT Play. Jag var bortskämd med 

fiber när jag bodde i villa och lägenhet.

Ulla Mårtensson flyttade till Fårabäck vid Hanö-

bukten för tre år sedan. Hon hörde sig snart för 

bland grannarna om det fanns intresse för fiber. 

Hon visste att C4 Energi ska ge alla i Kristianstads 

kommun möjlighet till fiber. Det var främst de 

yngre som ville investera för att få fibernät hela 

vägen fram, men flera äldre insåg också att det 

gav mervärde åt stugorna och skrev avtal med 

C4 Energi. Det är dock ännu inte helt klart när 

utbyggnaden kan slutföras och fibern kan dras  

in i stugområdet.   

- Det blir stor skillnad, säger Ulla Mårtensson. 

Jag har bara haft en uppkoppling via telefonen här. 

Det har inte räckt för streaming och det har varit 

krångligt att behöva köpa till surf vid behov. Snart 

blir det en fast månadskostnad och inga begräns-

ningar. Det blir bara att köra!
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Framgångsrikt samspel i Nosaby 
Mitt under hämmande pandemi bildades Nosaby 
IF:s lag för flickor födda 2012 och 2013. På bara ett 
år har truppen växt från noll till 26 träningsvilliga 
lirare som nu ställer upp med lag i tre olika serie-
spel. Framför allt fokuserar de på fotbollens  
paradnummer – glädje, omtanke och gemenskap. 

Nosaby IF har en imponerande barn- och ungdomsverk-

samhet. Omkring 420 flickor och pojkar spelar fotboll på 

Nya Vallbjörka under ledning av ett 60-tal ideella ledare. 

Föreningen har 25 lag igång i olika seriespel. Bland dessa 

lag finns det två flicklag, varav nio- och tioåringarna i 

F 12/13 är det ena. Deras tränare Elin Lindlöf, Johanna 

Wagner, Andreas Kilsgård och Christian Persson blandar 

in såväl lek som samtal om vikten av en god stämning i 

sitt träningsupplägg. Det är viktigt med en trygg känsla 

i laget.

- Det här är ett fantastiskt gäng flickor som verkligen 

vill lära sig spela fotboll, säger Christian Persson. De 

agerar som ett lag ska och bryr sig mycket om varandra.

Vad är då hemligheten bakom den ständigt växande 

föreningen som sammanlagt fick ett 100-tal nya aktiva 

under värsta pandemitiden, när många andra idrotts-

klubbar snarast förlorade medlemmar?

Världens mötesplats 
- Vi har fantastiska ledare som jobbar ideellt och gott 

renommé för vår ungdomsverksamhet, och i kombination 

med stor inflyttning till verksamhetsområdet är detta 

grunden, säger ordförande Lars Erik Larsson. Klubben gör 

ett stort integrationsarbete. Cirka 30 procent av de aktiva 

har invandrarbakgrund. Idrotten har visat sig vara en av 

de bästa aktiviteterna för att integrera ungdomar. Barnen 

lär känna varandra och föräldrarna kommer bättre in i 

samhället.

Föreningen driver själv anläggningen med fyra gräs-

planer och en grusplan. Utöver driften, som kostar 

bortåt en miljon kronor per år, behövs material och 

stabil ekonomi för hela verksamheten. Därför är  

sponsorer som C4 Energi guld värda för Nosaby IF  

– och för ungdomarnas möjligheter att spela boll.
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Tävling @c4energi
Under sommaren har du chansen att vara med att tävla om en 
solcellsandel i vår solcellspark (värde 954 kr). 
För att vara med och tävla följer du enkelt stegen nedan.

1. Följ oss på Instagram och räkna antalet sol-emojis under perioden 20 juni – 20 aug.

2. Skicka ditt svar i ett DM (direktmeddelande) på Instagram senast 25 aug.

Vinnaren kontaktas av oss via direktmeddelande på Instagram i slutet av aug.

PS. Tänk på att sol-emojisarna kan gömma sig i både text och bild. 

Lycka till! 

Smarta funktioner i C4 Energis app  
Det pågår ett ständigt och kreativt utvecklings-
arbete för att möta den snabba utvecklingen på  
elmarknaden. Det märker inte minst du som  
använder C4 Energis app. Appen kommer till  
exempel snart att anslutas till de nya smarta 
elmätarna, vilket ger dig möjlighet att följa din  

effektanvändning och sätta gränser i realtid.  
På så vis kan du bättre själv styra hur du påverkar 
respektive påverkas av elmarknaden. Om du 
vill vara med från start i pilotprojektet, är du 
välkommen att kontakta C4 Energis kundservice.
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Var rädd om miljön – återvinn tidningen!
Spegeln är tryckt på ett papper som är godkänt av Svanen.

Solpunkten – ett strålande alternativ
Solkraftsparken Solpunktens första år blev en succé. 
Elproduktionen överstiger den beräknade och 
andelsägarna får fina månatliga avdrag på sina 
elräkningar. De lär få ännu mer tillbaka under 2022.

Bland de första att nappa på erbjudandet om att bli andels - 

ägare från starten i mars 2021 var familjen Brommesson. 

De hade funderat på att skaffa egna solceller, men föll 

för alternativet Solpunkten. Det har de inte ångrat. Åter-

bäring i all ära, men för dem är det viktigaste att bidra 

till planetens framtid. 

- Vårt mål är fossilfri el, och det får vi nu från C4 Energi, 

säger Sara Brommesson. Det känns framför allt gott i 

hjärtat att göra rätt val i vardagen. Allt som minskar 

klimatpåverkan är bra.

Sara Brommesson menar att möjligheten att själv välja 

precis hur många andelar man vill köpa i den gemen-

samma anläggningen är ypperlig. Hon rekommenderar 

det till fullo för alla som vill göra skillnad för miljön, 

men som inte känner att de kan investera i egna solceller 

eller bor i lägenhet.

- Det är väldigt smidigt och enkelt att bli delägare.

Sara Brommesson

Vi är i ledningen

 KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI

AVSÄNDARE & RETURADRESS: BOHLINS GRAFISKA, BOX 616, 29126 KRISTIANSTAD

ELPRODUKTIONSEFFEKT:  
max ca 4 MW (4 000 kW)

ELPRODUKTION SENASTE 
TOLV MÅNADERNA:  
ca 4 100 MWh (4 100 000 kWh)

DET FINNS
12 680 st
ANDELAR 
1st ANDEL KOSTAR

954:-
Återbäringen 2022  

förväntas bli  
80:-/andel

SOLPUNKTEN 
KRISTIANSTAD EK. 

FÖRENING 33%
(mer än 100 andelsägare 
och antalet ökar successivt).  

Ägarfördelning

C4 ENERGI 
67%

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD 30 årFÖRENING 
33%

ca 66:-/andel
år 2021

Återbäring


