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LEDARE

Hälsning från VD:n
Bästa Kund,
varje år ordnar Räddningsverket tillsammans med kommuner-
na och andra berörda parter en beredskapsövning. Årets, som 
gick under namnet PohjaBotten 16, genomfördes 1.–3.10. Te-
mat för övningen var cyberattacker som riktas mot elstationer 
och andra centrala delar i eldistributionsnäten.
 
Syftet med övningen var att deltagarna skulle träna för att kun-
na upprätthålla så hög samhällelig servicenivå som möjligt i en 
situation då elförsörjningen utsätts för yttre hot. Denna typ av 
gränsöverskridande samarbete upplever vi som ett viktigt kom-
plement till vår dagliga verksamhet. 

Pålitlig elförsörjning är vår prioritet också annars, vilket syns 
bl.a. i ett kontinuerligt förbättringsarbete av vårt distributions-
nät. Alldeles nyligen har vi också tagit i bruk en del nya elektro-
niska kundtjänster.
 
I din hand håller Du det första exemplaret av Esse Elektro-Kraft 
Ab:s kundinformationsblad ENERGINEN. Vi hoppas att bladet ger 
Dig nyttig och användbar information.
 
Med Vänlig Hälsning,
Ingvar Kulla

ENERGINEN

UTGIVARE
Esse Elektro-Kraft Ab 

BESÖKSADRESS
Esse Elektro-Kraft Ab
Steinpottvägen 3
FIN 68820 ESSE

Tel. 020 766 1900
E-post: info@eekab.fi
www.eekab.fi

TEXTER
Esse Elektro-Kraft Ab 

Kortesjärvi verksamhetspunkt
Vähämäentie 73
62420 KORTESJÄRVI
Fax: 06-488 5370

Felanmälan utanför  
arbetstiden:
Tel: 06 766 2023
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Ab Wikström Media Oy
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Våra vattenkraftverk (Värnum, Hattar, 
Hanhikoski) producerar el året runt 24 
timmar i dygnet. Ca hälften av den el vi 

säljer till våra kunder produceras i dessa kraft-
verk. Återstoden av elenergin kommer från 
kraftandelar i andra kraftverk ex. Ahlholmens 
kraft. Under 2015 var all el vi sålde till våra ab-
bonnenter grön el. 

Driften av vattenkraftverk kräver regelbunden 
service för att möjliggöra kontinuerlig drift.

I Värnum har nyligen utförts en grundligare re-
novering av kraftverkets äldre turbin. Turbinen 
är tillverkad i början av -60 talet. Turbinen fick 
en ordentlig renovering där slitna delar byt-
tes ut eller reparerades. Även generatorn blev 
grundligt renoverad. 

I Hanhikoski utförs under 2016 en upp- 
gradering av kraftverkets automations och hy-
drauliksystem. Kraftverkets två turbiner från 
slutet av -60 talet har blivit besiktade av ex-
perter, de brister i skicket som uppdagats blir 
under 2016 reparerade. 

Vattenkraft 
- grunden i vår elproduktion

Den gamla trotjänaren turbinen Elin är idag 
nyrenoverad och kommer att leverera el en 
lång tid framöver.
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NYHETER

Användarvänlighet 
och mobilanpass-
ning var nyckel-
orden när Esse 

Elektro-Krafts nya webbplats 
planerades. Nu finns de po-
puläraste tjänsterna redan på 
förstasidan, och webbplatsen 
är enkel att navigera även på 
mobila enheter. De uppdate-
rade webbsidorna togs i bruk 
våren 2016.

Via förstasidan når man 
nu direkt de mest använda 

Lätt hitta rätt  
på ny webbplats

”Användarvänlighet 
var högsta prioritet 

när vi planerade 
sidan. Webbplatsen 

är enkel att navi-
gera och anpassar 
sig till alla mobila 

enheter”

tjänsterna. Snabbt och enkelt 
kan man ingå elavtal, beställa 
hjälp vid trädfällning samt 
logga in på tjänsten Min el-
mätare. Kontaktinformationen 
till kundtjänsten finns också 
direkt på förstasidan.

Nu är det enkelt att ta kontakt 
och göra beställningar även 
på mobila enheter. Ifall ett 
träd faller på en ledning, 
kan man fylla i blanketten 
för felanmälan via mobilen. 
Med mobilkameran kan man 
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också direkt bifoga en bild av 
felet. Grävmaskinsentrep- 
renörer kan beställa kabel-
visning direkt via webbsidan. 
Till beställningen kan också 
bifogas ett dokument eller 
en bild.

Utöver struktur och funktio-
ner fick webbplatsen också 
ett nytt utseende. En tydlig 
visuell uppbyggnad gör det 
lättare att hitta rätt infor-
mation. ”Användarvänlighet 
var högsta prioritet när vi 
planerade sidan. Webbplat-
sen är enkel att navigera och 
anpassar sig till alla mobila 
enheter”, summerar Jakob 
Wikström, VD för Wikström 
Media som tagit fram sidan.

Så här gör du en  
felanmälan via mobilen:

1. Välj Rapportera ett 
fel på ingångssidan.

2. Fyll i blanketten.

3. Bifoga eventuell 
bild av felet.

4. Skicka blanketten 
genom att välja 
Skicka in anmälan.
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NYHETER

Avbrottsmeddelanden 
- direkt till din mobiltelefon

Esse Elektro-Kraft håller på att ta i bruk ett 
meddelandesystem för att skicka ut av-
brottsinformation. Meddelanden skickas 

ut antingen som SMS eller e-post. Avbrotts- 
information kommer att skickas när vädret 
eller andra omständigheter orsakar längre 
omfattande elavbrott eller störningar i vårt 
distributionsnät. På det här viset får kunden 
meddelande om att vi är medvetna om elav-
brottet och att vi är ute och jobbar på det. När 
vi är ute och lokaliserar felet så skickar vi ock-
så meddelanden där vi försöker uppskatta hur 
länge avbrottet beräknas pågå.

Meddelandesystemet kan också användas vid 
planerade avbrott som berör en viss förbruk-
ningsplats. Vi kommer då att skicka SMS eller 
e-post med information om planerade avbrott 

åt de kunder som registrerat sig till tjänsten. 
De kunder vars telefonnummer eller e-post-
adress som vi inte har, får planerade avbrotts-
meddelanden per post som tidigare.

För att registrera sig till meddelandetjänsten 
avbrottsinfo går man in via vår elweb, elweb.
eekab.fi. alternativt via länken Min elmätare på 
hemsidan eekab.fi. Läs mer om elwebben Min 
elmätare på sida 5. Vi kommer också att använ-
da de telefonnummer som vi redan har i vårt 
system för detta ändamål.

Våra montörer i Kortesjärvi, Tommi  
och Heikki, har en paus i arbetet och  
njuter av naturen vid Purmojärvi.
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Tjänsten Min elmätare kommer man till 
genom att gå via vår hemsida www.
eekab.fi och trycka på knappen Min el-

mätare på startsidan. Alternativt skriver man 
elweb.eekab.fi direkt i webbläsaren. 

För att logga in och se sin elförbrukning be-
höver man ha sitt mätarnummer1 samt kund-
nummer2. Båda två finns på övre delen av el-
fakturan. 

I Min elmätare kan man följa med den egna 
förbrukningen per år, månad, dag eller till och 
med per timme. Man kan också jämföra de tre 
senaste årens förbrukning med varandra. 

Man behöver komma ihåg att om man räknar 
ihop timmarnas förbrukning så behöver det 
inte alltid motsvara den fakturerade energin. 
Orsaker till detta är att timvärdena avrundas 
och kan saknas vid kommunikationsstörningar. 
Faktureringen sker däremot enligt mätarställ-

ningen som läses av sista dagen varje månad.

I denna tjänst kan man också registrera sig 
för avbrottsinformation. Det görs via menyn 
Avbrottsinfo.

Där fyller man i mobilnummer i formatet 
+358501234567. Upp till tre nummer kan an-
mälas samt en e-postadress. Dessutom kan 
man välja om meddelanden kan skickas dyg-
net runt eller enbart dagtid. Ifall man vill upp-
datera sina uppgifter behöver man mata in alla 
uppgifter och välja uppdatera info, eftersom 
uppdatera info skriver över alla uppgifter som 
redan finns. När man registrerat ett telefon-
nummer eller e-postadress får man inom någ-
ra minuter ett SMS/e-post där det står Tack för 
din registrering med avsändare Esse Elektr. Via 
elwebben kan man också avregistrera sig från 
avbrottsinfon.

Följ med din elförbrukning 
i tjänsten MIN ELMÄTARE

Datum Faktura nr

Konsument

Förbrukningsplats Kundnummer Mätar nr

Mätaradress

Koefficient Fas / säkring Tariff

Förbr. prognos dag Förbr. prognos natt Referens nr. Förfallodag Totalt

FAKTURA

IBAN BIC

Mottag.
kontonr

Mottagare

Betalare

under-
skrift

Från

Referens
nummer

Förf.
dag

Betalningen förmedlas endast till
mottagare i Finland

G
IR

ER
IN

G

EUR

BANK

Påminnelseavgift ,00 €. Dröjsmålsränta enligt lagen. ESSE   FO-nummer 0181952-8    Moms reg.
www.eekab.fi/elverk   Steinpottvägen 3, 68500 ESSE  Tel:020-766 1900  Email:fornamn.efternamn@eekab.fi

ESSE ELEKTRO-KRAFT AB

FI67 1740 3000 0040 41 NDEAFIHH
FI17 4055 9320 0003 23 HELSFIHH
FI32 4912 1010 0000 70 ITELFIHH

STEINPOTTVÄGEN 3, 68820 ESSE

Kund

Adress

68820 ESSE

ESSE ELEKTRO-KRAFT AB

STEINPOTTVÄGEN 3

68820 ESSE

20 3 * 1

30.09.2016 1620978

110001116209781 20.10.2016    1806,42

11000 11162 09781

20.10.2016    1806,42

Verklig förbrukning 01.01.2016 - 30.09.2016 0 kWh inkl. skatter

Nätavgift    1806,42
----------

Sammanlagt    1806,42

==========
Totalt    1806,42

Specifikation
Mvs      Skattefri Mvs Totalt
24,00 %      1456,79 € 349,63 €      1806,42 €

12

GÅ TILL MIN 
ELMÄTARE
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NYHETER

Vi gjorde ett samarbetsavtal med in- 
drivningsbyrån Cash-In från Vasa i april 
2016. De sköter påminnelser och in- 

drivning för oss. De är också vår operatör som 
skickar ut fakturorna.

Cash-In är ett finskt företag inom inkasso-  
och ekonomiförvaltningsbranschen.

Om du fått brev från Cash-In
Om du lämnar din faktura obetald skickas först 
en påminnelse om din skyldighet att betala. 
Betalningspåminnelsen bör betalas senast på 
påminnelsens förfallodag. Om du inte förmår 
betala bör du snarast möjligt ta kontakt med 
Cash-In. Det är alltid möjligt att förhandla om 
betalningstid för betalningspåminnelser med 
dem.

Om betalningspåminnelsen inte betalas över-
förs fakturan till frivillig indrivning, vilket oftast 
innebär att du får avgiftsbelagda betalnings-
krav. När du mottar ett betalningskrav bör du 
betala din skuld direkt eller ta kontakt med 
Cash-In för att avtala om en betalningsplan. 
Om du fortsättningsvis lämnar din faktura obe-
tald leder det vanligtvis till att fakturan överförs 
till juridisk indrivning. En dom från tingsrätten 
ger upphov till en anteckning i registret över 
betalningsstörningar, vilket försvårar dina möj-
ligheter att få kredit för flera år framöver.

Cash-In Web24-tjänsten för gäldenärskunder
är tillgängligt var och när som helst. I tjänsten 
hittar du bland annat en specifikation över dina 
skulder och dagens saldo. Dessutom kan du 
flytta förfallodagen, göra upp en betalnings-
plan eller skicka meddelanden direkt till Cash-
Ins kundtjänst.
Adress: www.cash-in.fi

Ny samarbetspartner 
i fakturaärenden

TIPS
Under vinterhalvåret är elför-
brukningen generellt högre. 
Här är några tips på hur du 
kan minska din elförbrukning:

• Granska att kyl och frys är 
inställda på rätt temperatur.

• Använd om möjligt snabb-
programmet på din disk- 
maskin.

• Dra ut laddaren när din 
mobila enhet är färdigladdad. 
”Stand-by-förlusten” är ca.  
50 kWh/år per laddare.

• Ersätt glöd- och energi-
lampor med LED-lampor. De 
håller längre och innehåller 
inget kvicksilver.

• Granska inomhusvärmen: 
en temperaturminskning med 
en grad kan ge en energi- 
besparing på fem procent.

• En kupévärmare i bilen för-
brukar tre gånger så mycket 
el som en vanlig motorvär-
mare. Använd den endast  
då det verkligen behövs.
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FÖRETAGET

Hur ansluta en 
fastighet till elnätet?

Vid planering av nybyggnad bör ansökan 
om elanslutning göras i god tid. För att 
säkerställa att elen kan tillkopplas vid 

önskad tidpunkt lönar sig ansökan göras ca 
6–8 veckor på förhand. 

Smidigaste sättet att ansöka om elanslutning 
är via vår webbsida www.eekab.fi. Klicka på 
Anslut en fastighet på startsidan och fyll i be-
hövliga uppgifter. Webbsidan är öppen 24/7 
(dvs dygnet runt) så du kan göra ansökan när 
det passar dig.

Elanslutningens olika skeden:

1. Ansökan till EEK.
2. Sänd in situationsplanen.
3. Planering.
4. Avtal skrivs och sänds till kund.
5. Avtalet undertecknas av båda parter.
6. Projektet förverkligas med kabeldragning.
7. GPS mätning.
8. Anmälningsblankett för elanläggning 

inlämnas av elentreprenören. 
9. Inkoppling och ibruktagningsbesiktning.
10. Dokumentering.

Vi har installerat 20 st 
solpaneler med en ge-
mensam effekt på 5 kW 

vid Esse elstation

Panelerna är installerade ca 
30 cm över marknivå, de är 
riktade mot söder och har en 
vinkel mot horisontalplanet 
på ca 45 grader.

Intresserad av solpaneler?
Panelerna kommer att kopp-
las till elnätet och förses med 
en egen elmätare.

Den som är intresserad av 
att följa med hur mycket el 
solpaneler producerar på 
våra breddgrader kan logga 
in på www.eekab.fi Gå till min 
elmätare.

Användarnamn och lösenord 
kommer att finnas på inlogg-
ningssidan då installationen 
är klar.

SPARA Beställ kabelvisning minst tre arbetsdagar 
på förhand så är den kostnadsfri.



PERSONALEN

Personalen 
Vi sköter din elförsörjning

Heikki Kukkola, Daniel Sulkakoski, Tarja Häll, Tommi Kontiainen, Ingvar Kulla, Simon 
Kanckos, Ove Lövholm, Dennis Fleen, Kjell Enqvist, Johanna Stubb, Tommy Sassila10
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eekab.fi

På följande sida hittar du en rolig uppgift.

Inred huset med möbler och belysning som 
ett modernt energihus och returnera senast 
31.12.2016 till Esse Elektro-Kraft Ab,  
Steinpottvägen 3, 68820 ESSE.

Bland alla returnerade teckningar  
lottar vi ut 3 st varupriser.

Alla returnerade teckningar samt namnen  
på vinnarna publiceras på vår hemsida  
www.eekab.fi den 15.1.2017.
(Obs! Vi förbehåller oss rätten att publicera  
returnerade teckningar.)

Avsändarens namn och adress:

UPPGIFT



UPPGIFT | TEHTÄVÄ




