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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 men i dessa 
tider med anledning av spridningen av covid-19 föredrar vi om du ringer eller skickar 
e-post till oss. 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!

C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 3 

När jag läste ett första utkast till detta nummer 
av vår kundtidning blev jag både glad och varm 
inombords. Tillsammans med alla våra duktiga  
och engagerade medarbetare gör vi ett  
fantastiskt arbete. 

Vi ligger i framkant i klimat- och hållbar-

hetsarbetet, vi producerar 100 procent 

förnyelsebar el vid Allöverket och 

vår solcellspark ”Solpunkten”. Vi 

producerar biogas från mat- 

avfall, som till största del ersätter 

fossilt bränsle i busstrafiken, 

men som också ersätter fos-

sila bränslen hos företag. C4 

energi erbjuder även solcells-

anläggningar och lösningar för 

elbilsladdning till företag och 

privatpersoner.

Allt fler företag och privatpersoner 

köper andelar i ”Solpunkten i Kris-

tianstads Ekonomisk förening” och våra 

långa fastprisavtal för företag, med el produ-

cerad i solcellsparken är mycket attraktiva. Privatper-

soner, företag och organisationer kan nu engagera sig i 

Solpunkten. De olika kunderbjudandena kan du läsa mer 

om på vår hemsida eller kontakta vår kundservice.

Det är svårt att undvika att beröra de väldigt höga 

elpriserna i marknaden under 2021, speciellt i SE4 (södra 

Sverige). Dessvärre bedöms även risk för relativt höga 

elpriser under 2022. Elhandelsverksamhet bedrivs i full 

konkurrens mellan olika elhandelsleverantörer, där C4 

Energi är en aktör. Europa är i princip en gemensam 

marknad där utbud och efterfrågan styr prisnivåerna. 

I praktiken påverkas våra elpriser i prisområde SE4 av 

marknadspriserna i Tyskland, Danmark m.fl.

Värt att nämna är att C4 Energis fjärrvärme är ett 

tryggt och klimatsmart uppvärmningsalternativ med en 

stabil prissättning. Fjärrvärmekunden hjälper dessutom 

till att avlasta elnäten, både genom att inte använda el 

för uppvärmning, och genom att möjliggöra vår lokala 

elproduktion. Som fjärrvärmekund bidrar du också till 

att minska koldioxidutsläppen i samhället. Jämfört med 

bästa möjliga alternativ till uppvärmningsform bidrog 

C4 Energi under 2020 till att minska utsläppen med ca 

70 000 ton koldioxid.

I vår fiberverksamhet har vi nu byggt ut till ca 97  

procent i kommunen. Vi planerar nu för fullt för att 

bygga ut till de sista procenten också. Senast år 2025 

kommer 100 procent i Kristianstads kommun att kunna 

erbjudas fiberanslutning. C4 Energi kommer därmed att 

investera ytterligare 100–150 miljoner kronor för att nå 

de sista procenten i kommunen. Fiberinfrastrukturen 

kommer att vara en stor tillgång för Kristianstads kom-

muns fortsatta utveckling. Fiberverksamheten har också 

byggt upp en infrastruktur för billig trådlös kommuni-

kation, ”Internet of Things” (IoT). Vi ser en mycket stor 

potential i denna satsning.

Allt fler tecknar lokala och gröna elavtal med 

C4 Energi, vilket är otroligt glädjande! 

Sedan starten år 2015 har nu över 9 600 

kunder tecknat elavtal med sin lokala 

aktör C4 Energi. Det märks på-

tagligt att allt fler i Kristianstads 

kommun också vill engagera sig 

och bidra till omställningen mot 

ett hållbart och grönare sam-

hälle. Efterfrågan på nyckel-

färdiga solcellsanläggningar 

och lösningar för att ladda  

elbilar ökar fortsatt kraftigt.

Under 2021 har vi också påbörjat 

ett omfattande arbete med att byta 

elmätare och en hel del fjärrvärme-

mätare, totalt cirka 30 000 mätare, till en ny 

generation för att leva upp till ny lagstiftning. Med 

dessa på plats kan våra kunder enklare också ges möj-

lighet att effektivisera sin energianvändning. C4 Energi 

satsar nu också ordentligt i elnät verksamheten där vi 

förnyar fördelningsstationer och elledningar i en högre 

takt för att möta kommande elektrifiering med allt vad 

det för med sig.

C4 Energi ägs till 100 procent av Kristianstads kom-

mun. Därmed är C4 Energi också ditt företag, då du 

som medborgare får del av C4 Energis verksamheter 

och vinster på ett eller annat sätt. C4 Energi har genom 

åren byggt upp en omfattande verksamhet. Finansiering 

sker via externa lån i marknaden och med egna vinster. 

Vinster delas också ut till Kristianstads kommun och 

reinvesteras i C4 Energis verksamheter, som bidrar till 

ännu mer klimat- och samhällsnytta.

Som kund till C4 Energi bidrar du därmed inte bara till 

vårt fortsatta klimat- och hållbarhetsarbete, du bidrar 

även aktivt till utvecklingen av Kristianstads kommun 

och bidrar till att skapa nya lokala jobb. Vi sponsrar 

lokala föreningar, från ungdomsverksamhet till elit-

idrott och bidrar till Stadsmissionens Café David. Det 

kan vi göra tack vare dig som är kund, med din hjälp 

skapar vi tillsammans mer samhällsnytta.

Du kan läsa mer om vad vi gör i detta nummer av  

Spegeln eller gå in på vår hemsida, www.c4energi.se 

eller ring till vår kundservice.

God läsning! 
Göran Thessén, VD

VD HAR 
ORDET!
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Försäljningen av elbilar har ökat rekordartat under 
2021. Nu laddar Bilcentrumgruppen AB sina elbilar 
med grön el från C4 Energis solcellspark  
Solpunkten Kristianstad.

– Det är både miljövänligt och mycket enklare än 
att installera egna solceller, säger Jan Edlund,  
försäljningschef på Bilcentrumgruppen.

Under år 2020 stod elbilarna för drygt 

10 procent av Bilcentrumgruppens 

totala försäljning, men efter års-

skiftet hände något.

– Det har varit en riktigt 

skarp omställning där allt 

fler köper elbilar. Nu ligger 

försäljningen på 40 procent 

och till årsskiftet 2021/2022 

så kanske vi ligger på 

60–70 procent. Det går så 

snabbt att vi knappt hinner 

med, säger Jan Edlund.

Han ser flera orsaker till 

ökningen. Bland annat att dieselbilar 

inte längre klassas som miljöbilar och 

därför har fått höjd skatt, och att bränslepriserna 

är rekordhöga.

– Initialt kan elbilen vara dyrare att köpa,  

men om man ser till den totala månadskostnaden blir 

det billigare. Det har gjort att det är en hög efterfrågan 

just nu, förklarar han.

Anpassade helhetslösningar
I dag sker 8 av 10 laddningar i hemmet. Utöver att ta 

fram en anpassad helhetslösning för Bilcentrum har 

därför C4 Energi även hjälpt till att utbilda säljarna på 

hur olika laddlösningar för hemmet fungerar. 

– Det är en stor anledning till att vi har 

inlett ett arbete tillsammans med C4 

Energi där vi hjälps åt. Vi tar hjälp av 

deras expertis och våra kunder kan 

ta kontakt med dem när de vill 

installera laddboxar.

En bra aktör med  
stor kunskap
Utöver det kundanpassade elavtalet 

med grön och närproducerad el, leve-

rerar även C4 Energi fjärrvärme, fjärr-

kyla och fiber till Bilcentrumgruppen.

– Vi valde C4 Energi eftersom det är en 

känd och bra aktör med gott renommé och 

stor kunskap. De ligger verkligen i framkant och  

det märker vi uppskattas även av våra kunder, säger 

Jan Edlund.

Följ din investering – dag för dag!

Varje dag producerar Solpunkten Kristianstad  

miljövänlig och förnybar energi till C4 Energis  

kunder. På c4energi.se kan du följa produktionen,  

dag för dag, timme för timme – året runt.

Vi valde  
C4 Energi eftersom 

det är en känd  
och bra aktör med  
gott renommé och  

stor kunskap.
Jan Edlund

Just nu produceras:

1,056 KW
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När C4 Energi erbjöd fiber i bostadsområdet där Mårten 

Jönsson och sonen Theo bor valde Mårten att skriva avtal. 

I sin tidigare lägenhet hade han haft fiberuppkoppling via 

stadsnätet och upplevde det som väldigt stabilt.

– En styrka med fiber från C4 Energi är att nätet i 

princip aldrig ligger nere. Det är skönt att ha en stabil 

internetuppkoppling när man jobbar hemifrån, säger 

Mårten.

En investering för framtiden
Sedan i våras har Mårten även skaffat laddbox, elavtal 

och solceller via C4 Energi. Med tjänsten Solbanken får 

han dessutom möjlighet att ta ut  solcellernas överpro-

duktion under vinterhalvåret när elpriset är som högst, 

vilket jämnar ut kostnaderna. Produktionen av egen 

solel ser han som ett slags pensionsförsäkring, som 

kommer att ge avkastning under lång tid.

– Jag tror att energiförbrukningen bara kommer att 

öka. Ju mer självförsörjande du är desto lägre kostnader 

kommer du ha i framtiden. Dessutom känns det bra att 

ha solceller från ett stabilt företag som C4 Energi. 

Sedan gör du en insats för miljön också och det gör en 

alltid lite gladare i själen, säger Mårten.

”Smidigt och bekymmersfritt”
Att ha flera tjänster från samma leverantör ser Mårten 

enbart som positivt.

– Det är naturligtvis färre fakturor att betala varje 

månad, men det är också enklare. Du loggar bara in på 

Mina sidor så har du allt samlat där.

Just enkelheten är något som Mårten återkommer till, 

både när det gäller servicen och de installationer som 

gjorts av C4 Energi, och tjänsterna i sig.

– Det har varit väldigt smidigt och bekymmersfritt.  

C4 Energi har varit lätta att jobba med, raka och tydliga. 

Dessutom känns det som att de ligger rätt prismässigt 

jämfört med andra likvärdiga leverantörer, säger Mårten 

Jönsson.

Enkelt och smidigt  
med allt från  
en leverantör
Det började med fiber för fem år sedan. Nu har 
Mårten Jönsson även skaffat solceller, elavtal  
och laddbox via C4 Energi. 

– Det är väldigt smidigt. Ju fler tjänster du har 
samlade på ett ställe, desto bättre överblick får 
du, berättar han.
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C4 Energi har varit 
lätta att jobba med, 

raka och tydliga
Mårten Jönsson

Kontakta gärna  
oss för smarta  

helhetslösningar  
– för hemmet  

eller företaget!
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Bussigt med biogas
Bergkvarabuss satsar på grönare trafik. Fem nya biogas-
bussar ska trafikera vägarna mellan Kristianstad och 
Ystad samt Simrishamn. 

– Den stora fördelen är det lokala kretsloppet där vi  
använder närproducerad biogas, säger Jens Richard,  
trafikområdeschef för Östra Skåne och Blekinge  
på Bergkvarabuss.

Genom att ta bussen i stället för bilen gör du miljön  

en stor tjänst. En bilist släpper nämligen i genomsnitt 

ut 4–5 gånger mer koldioxid och andra växthusgaser 

än den som tar bussen. Genom att satsa på bussar 

som drivs på el eller biogas vill Bergkvarabuss 

bidra till en ännu mer hållbar trafik. 

– Av våra cirka 1 200 bussar kör ungefär 350 på 

biogas. Biogasen är bra just för att det är en resurs 

som annars hade gått till spillo. Det är den stora 

förtjänsten tycker vi, säger Jens Richard.

Lokalproducerad biogas
Genom det nya avtalet med Skånetrafiken köper Bergkvarabuss in 

ytterligare 31 biogasbussar. Från och med december 2022 ska fem 

av dem trafikera Skåneexpress linje 3 och 4, mellan Kristianstad 

och Simrishamn respektive Ystad. Bussarna går bland annat på 

lokalproducerad biogas från C4 Energis biogasanläggning i 

Karpalund.

– Det innebär i princip att Kristianstadborna kommer att åka 

med bussar som går på deras eget matavfall. Det lokala kretsloppet 

gör biogas till en riktigt grön produkt, berättar Jens Richard.

Biogasen är bra  
just för att det är en 
resurs som annars  
hade gått till spillo.

Jens Richard
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Källa: Gördetintesvårare.se

En buss med 55 passagerare  
kan köra 100 mil på det  

avfall som passagerarna 
producerar på ett år.

Bara matrester  
i den bruna påsen
Allt matavfall som samlas in i Kristianstad 

kommun transporteras till Karpalund och 

blir till biogas och biogödsel i C4 

Energis biogasanläggning. På så 

sätt skapas ett kretslopp där våra 

matrester driver sopbilarna som 

hämtar matavfallet och gödslar 

åkrarna där ny mat odlas. Det är 

både närproducerat och klimats-

mart! 

För att kretsloppet ska fungera 

på bästa sätt, är det mycket vik-

tigt att matavfallet är ordentligt 

källsorterat och fritt från föro-

reningar som till exempel plast, 

glas, keramik och metall. Med 

ett rent matavfall går produk-

tionen bättre och biogödseln blir 

trygg och säker att använda på 

åkern. 

Generellt sett kan man säga att allt 

du kan äta ska sorteras som matavfall.

Det här ska du inte slänga  
i den bruna påsen:

• Plast

• Klisterlappar på frukt

• Metall, som burkar  
eller ugnsfolie

• Blomjord och lekakulor

• Hårda växtdelar  
och blomstjälkar

• Äggskal

• Tuggummi

• Glasspinnar

• Snus, cigarettfimpar  
och aska

3000

100 000 år
Det tar

att tillverka olja.

att tillverka biogas.
30–60 dagar

Men bara

20 bananskal  
= 200 meter

20 bananskal 
räcker för att en 
stadsbuss som 
drivs av biogas 
ska kunna köra 

200 m. 

Matavfallet från

personer räcker för att köra 
en stadsbuss i ett år.

70 % av allt matavfall 
från hushåll skulle kunna 

ersätta 73 miljoner 
liter bensin.

Det räcker till  
årsförbrukningen  
för 85 000 bilar.

85 000

73 miljoner
liter bensin
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Efter ett rejält uppehåll på grund av pandemin kan 
Kristianstadflickorna äntligen dansa tillsammans 
igen. Tack vare sponsorer som C4 Energi har verk-
samheten kunnat leva vidare, även när dansen 
stod stilla. 

Stora leenden och genuin glädje över att få 

dansa tillsammans. Energin är så hög att 

det nästa slår gnistor om dansarna när 

de visar upp sina talanger på golvet.

– Det är väldigt roligt att vara på 

fötter igen. Tjejerna är supertag-

gade och det märks verkligen, 

säger Ebba Särnblad, som är 

ledare och assisterande huvud-

ledare i styrelsen för Kristianstad-

flickorna.

Stort intresse
Föreningen har funnits sedan år 1974. 

Den startade i liten skala med ett 20-tal 

medlemmar. I dag har medlemsantalet vuxit till 

hela 550, med ännu fler som står i kö.

– Det är ett väldigt stort intresse och det är vi väldigt 

tacksamma för. Det är många som vill stanna kvar i före-

ningen även när de blir äldre. Det är jätteroligt, säger Ebba. 

Själv började hon som 4-åring och är nu ledare för 

andra som började i samma ålder.

– När jag var 14 år tränade jag tjejer som var 4 år.  

I dag är de 17 år och är fortfarande med. Det är också 

många som kommer tillbaka när de blir äldre och det  

är väldigt roligt.

”Fantastisk gemenskap”
Fokus för träningen är att utvecklas och ha roligt.  

I stället för att åka på tävlingar så arrangerar 

Kristianstadflickorna shower två gånger 

per år. Då bjuds på en blandning av olika 

danser, från jazz till street dance.

– Dans är en väldigt fin uttrycks-

form. Du kan sätta din egen prägel 

och stil på dansen. Även om du 

dansar själv så gör du det till- 

sammans med andra i gruppen.  

Det är en fantastisk gemenskap.  

Vi är som en familj, säger Ebba.

Även killar är välkomna
Föreningen har märkt ett ökat intresse  

i och med att det har blivit populärt med 

olika dansutmaningar på sociala medier, till exempel 

TikTok. Och namnet till trots är även killar välkomna, 

berättar Maria Svensson, ordförande i föreningen.

– Det är ett alternativ till andra sporter för unga som 

vill aktivera sig på ett bra sätt. Men det är också ett bra 

komplement om du håller på med bollsport för att öka 

smidigheten och rörligheten.

Dans, glädje  
och gemenskap
hos Kristianstadflickorna
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Mina Sidor har 
nytt utseende
Nu har Mina Sidor fått ett nytt fräscht 
utseende, både på vår webb och i appen. 
Här kan du nu enkelt följa din förbrukning 
och liksom tidigare hitta dina fakturor. 

Fakturorna kan du också få digitalt via mail 

eller e-faktura genom din bank, både smi-

digt och miljövänligt. Om du inte redan har 

vår app C4 Energi, kan du ladda ner den på 

Google Play eller Appstore. Passa gärna även 

på att uppdatera dina kontaktuppgifter så 

att vi lätt kan komma i kontakt med dig. 

Nu byter vi ut  
alla elmätare
Vi installerar nu nästa generations  
elmätare hos alla våra 29 000 elkunder, 
samt en del fjärrvärmemätare hos våra  
el och fjärrvärmekunder.

På så sätt ger vi dig som kund möjlighet att 

bidra till en effektivare energianvändning och 

skapa bättre möjligheter för småskalig elpro-

duktion genom till exempel solceller. Arbetet 

genomförs i samarbete med SMARTService, 

som kommer att kontakta dig två veckor innan 

det är dags att byta elmätare. För att mätarbytet 

ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att 

du uppdaterar dina kontaktuppgifter via Mina 

Sidor eller tar kontakt med C4 Energis kund-

service. Mer information om mätarbytet hittar 

du på c4energi.se.

På gång

Visste du att 
Spegeln går ut till  

cirka 54 000 hushåll  
i Kristianstad, Östra  

Göinge och Bromölla  
kommuner.

En godare  
jul för alla
önskar vi på C4 Energi

Varje dag drabbas ett barn  

av cancer. Men det finns hopp!

Fler barn än någonsin överlever. Vår 

dröm är att alla barn ska få vara friska. 

I stället för att skicka julkort till alla våra 

kunder, stöder vi därför Barncancer-

fondens arbete att bekämpa barn-

cancer och ge vård och stöd till de som 

drabbats. Barn ska inte bara överleva 

– de ska kunna leva också.
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#streamadvarme
#c4energi

Nu streamas 
vintersäsongen  
i ett element  
nära dig
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Genom fjärrvärme får du en behaglig inom-

hustemperatur i din bostad eller företagslokal 

på ett driftsäkert, tryggt, tyst och enkelt sätt. 

Vår miljövänliga fjärrvärme kommer från 

Allöverket och produceras av nära 100 procent 

biobränsle, från rester som blir över efter 

skogsavverkning. 

En klimatsmart vardag
På samma sätt som streamingtjänster gör det 

möjligt för dig att ta del av musik, tv-serier 

och filmer, gör vår ”analoga streaming” att du 

kan använda precis så mycket värme, varm-

vatten som du behöver, när du vill – dygnet 

runt, året om. I vårt högteknologiska kontroll-

rum arbetar vi med leveranssäkerheten och 

gör ständiga uppdateringar för att göra din 

vardag så enkel och behaglig som möjligt. 

Allt produceras centralt och strömmas ut till 

fastigheterna. På så sätt minskas städernas 

utsläpp och samhället i helhet blir mer energi-

effektivt. Visst är det smart? Klimatsmart!

Ovanligt höga  
elpriser i Sverige
Elpriserna går ständigt upp och ned och 
det är många faktorer som påverkar – allt 
från väder, temperatur och nederbörd, till 
omvärld och världsekonomi. 

Dagens höga priser beror bland annat på att vi 

har lägre vattennivåer än normalt i nordiska 

vattenmagasin, vilket har höjt kostnaderna 

för att producera el med vattenkraft. Detta 

tillsammans med att utbudet av kärnkraft 

och vindkraft har varit sämre, samtidigt som 

energiförbrukningen i hushållen har ökat 

under hösten, leder till att elpriserna höjs. När 

Sverige har brist på el måste vi importera från 

våra grannländer, där pandemin har medfört 

rekordhöga priser på gas och kol, vilket inne-

bär att priserna ökar även här.

– Tyvärr finns det risk för ännu högre priser 

om det blir en riktigt kall vinter. Vi rekom-

menderar våra kunder som har rörligt pris att 

behålla denna avtalsform, även om det finns 

risk för höjning. För att få ökad trygghet på 

sikt bör du invänta en möjlig prisnedgång på 

marknaden för att då byta till avtal med fast 

pris, säger Daniel Persson, affärsområdeschef 

för elhandel på C4 Energi.

Fjärrvärme blir  
streamad värme
Fjärrvärme är den vanligaste formen av 
uppvärmning i Sverige, men det är långt 
ifrån alla som vet vad det är. Vår miljövänliga  
fjärrvärme kommer från Allöverket, genom 
varmt vatten som strömmar i rör under mar-
ken för att sedan värma bostäder och lokaler. 
Vi kallar det även för streamad värme. 

Om en fastighet med ca 19 lägenheter med en 

energiförbrukning på ca 193 MWh/år använder 

fjärrvärme från oss kommer man årligen bidra 

med samma klimatnytta som…

… om 9 bilägare 
avstår från att  
använda bilen 
under ett år.

Eller om 19 personer 
cykelpendlar till 
jobbet istället för 
att ta bilen.

Eller om 9  
villatak förses  
med solceller.

Eller om 10  
personer avstår  
från att flyga till 
Kanarieöarna.
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Fiberns resa i Kristianstad
Redan under 1990-talet började C4 Energi bygga 
fibernät i Kristianstad. Drygt 25 år senare skedde en 
boom inom fiberutbyggnaden, där vi låg i framkant 
av Sveriges stadsnät. I dag har hela 97 procent av 
alla hushåll i Kristianstad kommun möjlighet till fiber. 
Nu siktar vi på 100 procent till och med år 2025.

Utbyggnaden av fibernätet i Kristianstad kommun har både 

gått fort och varit framgångsrik i förhållande till andra 

kommuner. I dag är det bara cirka 1 500 hushåll som sak-

nar möjlighet att koppla upp sig på fibernätet. Enligt reger-

ingens nya bredbandsstrategi ska alla hushåll och företag i 

Sverige ha tillgång till fiberuppkoppling till år 2025. 

– Det är ett kraftfullt mål som vi kommer att nå. Vi har 

redan gjort en enorm utbyggnad och nu förbereder vi för 

de som bor långt ute på landsbygden. Vi är en stor kom-

mun, så även om det bara är 1 500 hushåll kvar, är det till 

ytan nästan lika mycket som vi redan har byggt ut, säger 

Jonas Dahlquist, affärsansvarig för fibernät på C4 Energi.

”Fiber har blivit allt viktigare i hemmet”
Fiberutbyggnaden har hittills kostat runt 600 miljoner 

kronor för de cirka 38 000 hushåll som i dag har möjlig-

het till fiber. Den sista etappen fram till och med 2025 

beräknas gå på mellan 100–150 miljoner kronor. Dess-

utom fortsätter arbetet med förtätningar, där villor som 

tidigare inte anslutit sig till fibernätet får en ny chans 

att skaffa en säker uppkoppling. Utöver fiber till företag 

och privata bostäder, bygger C4 Energi även till mobil-

master och kommunens alla verksamheter, som till 

exempel skolor och vattenverk

– Fiber har blivit en samhällsviktig tjänst och allt vik-

tigare att ha i hemmet, det märktes framför allt under 

pandemin då många jobbade hemifrån. I dag kräver allt 

fler tjänster, som larm och smarta hem-lösningar, att du 

har en fiberuppkoppling. Sedan vet man aldrig vad som 

händer i framtiden, vilka tjänster och hastigheter som 

behövs då, berättar Jonas Dahlquist.
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C4 Energi påbörjar fiber-
utbyggnaden. Fokus ligger 
på att bygga internfiber 
inom koncernen. Stadsnät 
runt om i Sverige utmanar 
det statliga telemonopolet.

Streamingtjänster och 
onlinespel ökar intresset för 
fiberuppkoppling. Nästan 
1 000 villor per år ansluter 
sig till nätet. Kristianstad 
kommun beslutar om Bred-
bandsstrategin till år 2020.

 C4 Energi skapar  
Kristianstad stadsnät.  
Levererar nät och tjänster 
för internet, tv och telefoni 
till företag, privatbostäder 
och flerfamiljshus.

Fiberutbyggnaden i Kris-
tianstad kommun är som 
störst. C4 Energi är ett av 
de stadsnät som bygger 
mest i Sverige, med ett 
rekord på 7 000 hushåll 
under 2017.

Regeringen offentliggör 
”Bredbandsstrategi för 
Sverige” med det över-
gripande målet att Sverige 
ska ha ett bredbandsnät  
i världsklass.

C4 Energi överträffar både 
bredbandsstrategins mål, 
där 90 procent av hushållen 
ska ha möjlighet till fiber, 
och Regions Skånes mål på 
95 procent. Hela 96 procent 
av hushållen i kommunen 
har tillgång till fiber.

 Intresset för fiber ökar. 
Anslutningsgraden ökar 
från 50–100 villor per år 
till 100–300 villor årligen.

Kristianstad kommun 
beslutar om den fortsatta 
Bredbandsstrategin till år 
2025. Fiberutbyggnaden 
fortsätter med förtätningar 
i redan utbyggda områden 
och på landsbygden med 
målet att 100 procent  
ska ha möjlighet till fiber 
år 2025.
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Tillsammans  
för klimatet
Klimatomställningen rör oss alla. Som lokalt  
energibolag vill vi på C4 Energi stötta, guida 
 och underlätta för både våra privat- och före-
tagskunder att bidra till en bättre miljö. För att 
göra det på bästa sätt behöver vi er hjälp.

Både globalt och nationellt finns det mål som vi måste 

nå för att skapa ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. Vi behöver bli bättre på att ta vara på och 

förvalta våra resurser, både för miljön och kommande 

generationers skull. På C4 Energi arbetar vi ständigt 

med att hitta mer energieffektiva, miljövänliga och 

hållbara lösningar och tjänster.

Det finns en stor förväntan på att lokala energibolag 

ska hjälpa företag och privatpersoner i den här klimat-

omställningen. Vi har redan i dag många gröna tjänster 

och produkter, men vi behöver bli ännu mer lyhörda och 

samarbeta mer med våra kunder för att förstå deras utma-

ningar och kunna hjälpa dem på ett ännu bättre sätt.

Många hållbara lösningar
Det kan vara små saker som att erbjuda en möjlighet 

att se sin elförbrukning timme per timme för att skapa 

förståelse för hur mycket el som används under en dag. 

Eller att hitta energieffektiviserande åtgärder vid en 

ombyggnation. 

Det är svårt för en individ att göra allt, men vi kan  

visa våra kunder hur de till exempel kan minska sin  

energiförbrukning på bästa sätt och vilka metoder som  

ger bäst effekt. Om vi ska klara att nå målen och göra en 

klimatomställning måste vi alla hjälpas åt.

Läs mer om C4 Energis arbete i vår nya  

hållbarhetsrapport. Du hittar den på vår webb.

c4energi.se

 KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI
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Vi är i ledningen

10 000
solcellspaneler  
beräknas producera 

4 miljoner kWh

Solpunktens cirka

Biogasproduktion 
57 miljoner kWh

årligen.

Var rädd om miljön – återvinn tidningen!
Spegeln är miljömärkt med EU Ecolabel, Blomman, som står  
för en minimal miljöpåverkan genom produktens hela livscykel.


