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Fjärrvärme – klimatsmart och miljövänligt
Visste du att fjärrvärme ofta är det mest 
miljövänliga och klimatsmarta valet?

Vår produktion baseras på återvunnen värme och bio
bränslen. Vår fjärrvärme tar bland annat tillvara på spill
värme från lokala industrier. Den har tack vare det i prin
cip inga utsläpp alls av fossil koldioxid och är därmed 
rätt val för klimatet. Med fjärrvärme behöver du heller 
inte veta vilken energi form som är bäst imorgon.

– Det kostar att konvertera och byta ut material. För 
den enskilde blir det väldigt jobbigt att ändra inrikt
ning, för oss är det lättare, säger VME:s fjärrvärmechef 
Marie Kilbo.

Hon kan också se tillbaka på en lyckad vinter. Trots att 
vinterkylan slog till ordentligt och temperaturen kröp 
ned mot 20 grader klarade VME driften galant. 

Vad är det som gjort att ni lyckats så bra?

– Dels har vi under flera år uppgraderat, reparerat och 
trimmat våra anläggningar, både i Arboga och i Köping. 

Vi har lagt ner mycket jobb och även pengar på under
håll och revisioner, säger Marie Kilbo

Hur gick tankarna när temperaturen började röra sig 
nedåt?

– Vi är alltid på tårna under den perioden då det börjar 
bli kallt. Men i januari fick vi igång vår nya reservpan
na på Norsa, som drivs med bioolja. Den gjorde att vi 
kunde andas ut, för nu har vi en panna som vi kan dra 
igång om det blir kris när det är riktigt kallt. ●

Tack för att du väljer fjärrvärme!

Fakta: Nya HP2
Nu har den sista spetspannan med eldningsolja i 
Köping ersatts med en ny biooljepanna. Den gamla 
pannan byggdes på 70-talet och tidens tand hade 
gjort att pannan behövde ersättas.

 • Förbränner: Bioolja från restprodukter
 • Effekt: 14,9 MW tillfört bränsle
 • Temperatur: 140 grader hetvatten
 • Vikt: ca 75 ton



Vi går mot ljusare tider
Ett bekvämt och prisvärt alternativ.

VME tar ansvaret dygnet runt, året runt för att den 
värme du behöver når huset.

Vi har som mål att ha så låga priser som det är affärs
mässigt möjligt. Vi står för en stabil prisutveckling som 
ska vara konkurrenskraftig i längden.

– Jag har pratat med kunder som är jätttenöjda. De 
säger ofta att det är så bekvämt eftersom det alltid 
fungerar. Och det är prisvärt, säger VME:s fjärrvärme
chef Marie Kilbo.

Sedan 2016 är VME också med i Prisdialogen. Ett initia
tiv som stärker fjärrvärmekundens ställning och bidrar 
till en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på 
fjärrvärme.

Att vara ett prisvärt alternativt är viktigt för oss.

– Vi försöker hela tiden vässa oss och planera framåt för 
att vi ska kunna hålla ner priserna. Vi siktar alltid på att 

skriva bra avtal med våra leverantörer, göra bra upp
handlingar, skapa goda relationer och effektivisera.

En annan fördel med fjärrvärme från VME är att du kan 
få hjälp, dygnet runt och året runt, via vår jour.

– Vi erbjuder snabb service om det är någonting. Det 
finns alltid någon att vända sig till, även på julafton. ●



Anmäl dig till vår 
driftinformation
Om du vill få information via telefon och 
SMS om störningar i leveranserna ska 
du göra så här. 

Gå in på vår hemsida: vme.se och klicka på Driftinfo. 
Följ anvisningarna för avisering om driftinfo och lägg 

in ditt nummer för att få 
snabb information vid ev 
driftstörning i ditt område.

Vi har även information om 
jourtelefon på hemsidan. 

VME fortsatt godkänd inom 
Prisdialogen år 2021
Det fungerar som en form av certifiering 
och syftet är att stärka din ställning som 
fjärrvärmekund för en  stabil och förut-
sägbar prisutveckling. 

Prisdialogen omfattar nu 75 % av fjärrvärmen i Sveri
ge, men VME hör till en ganska liten skara som även 
har med villakunderna i kvalificeringen. ●
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Returadress: Västra M
älardalens Energi och M

iljö A
B,  Box 34, 731 21 Köping

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Box 34, 731 21 Köping  
www.vme.se
Telefon 0221-670 610

Aktuella projekt
Vi arbetar för att säkra framtida 
leveranser till er kunder.

Kolsvaledningen
Hela sträckan är nu uppschaktad och det pågår mon
tage av rörledningar och återfyllning löpande längs 
med schaktet som just nu är öppet kring Guttsta Källa.

Ledningen kommer att vara driftsatt i slutet på april 
och då kommer även Kolsvaborna kunna ta del av 
spillvärme från industrin i Köping och från förbränning 
av skogsrester i Arboga.

Östanåsgatan, Köping
Under de närmsta veckorna kommer projektet att 
byta fjärrvärmeledningarna att startas.  

I projektet ska 160 m fjärrvärmeledningar ersättas 
i sträckningen mellan folkets hus och korsning 
 Östanåsgatan/Åkerbovägen.

På grund av en trång stadsmiljö och närheten till 
boende kommer som säkerhetsåtgärd vissa fastig
hetsägare att bli kontaktade för besiktning av sina 
fastigheter. ●

Vi välkomnar alla nya kunder 

Bland dem finns t.ex. nya Padelhallen i 
Arboga samt Köpings nya badhus.

Ledning Kolsva-Köping

 • 15 km ledning

 • Värme motsvarande 1 000 villor/år

 • Kapacitet fyller ett badkar på 3 sekunder


