Energi Ikast
vi er din forsyning
Energien hos Energi Ikast er grøn, billig og driftsikker. Og så er energien
noget vi er sammen om.
Energi Ikast er et lokalt multiforsyningsselskab, der leverer el, varme og
fiberforbindelser til vores kunder. Vi er ejet af kunderne og derfor kan vi
med rette sige, at vi er sammen om Energi Ikast. Forsyningssikkerhed, miljø
og effektivitet er nøgleord for Energi Ikast. Vi arbejder året rundt på at gøre
forsyningen konkurrencedygtig og ikke mindst miljøvenlig.
Op imod 90 % af den varme Energi Ikast leverer produceres af bæredygtigt
brændsel og solvarme. De sidste 10% kommer fra vores øvrige varmekilder. Med varmepumpen i Bording har vi yderligere sikret den bæredygtige,
grønne varme og rykker tættere på 100%. Desuden er alt elforbrug samt
salg af el certificeret og vi understøtter dermed udbygningen af vedvarende
energi.
Både indenfor varme- og elområdet arbejder vi hele tiden med at optimere
og effektivisere. Det gør vi bl.a. ved konstant at overvåge og renovere vores
ledningsnet. Nye og energirigtige fjernvarmerør hjælper os til at minimere
varmetabet undervejs, når det varme vand skal ud til kunderne. Vores elnet
sørger vi hele tiden for at overvåge tæt, så alting er i balance og vi har derfor mulighed for at renovere og forstærke ledningsnettet, f.eks. når efterspørgslen stiger på grund af flere elbiler i villakvartererne.

Mød medarbejderne
i Energi Ikast

„

„

I mit arbejde kan jeg selv styre meget af min hverdag.
Jeg er glad for, at jeg har meget medindflydelse. Jeg
kan tage opgaverne i den rækkefølge, jeg selv synes er
bedst.” Preben, servicemedarbejder

I Energi Ikast er der en meget flad struktur, så der er aldrig langt til at tage
en snak med en leder. Jeg kan godt lide, at det er helt nede på jorden, og
man kan også sagtens lave en joke med vores chefer. Og så er det også
virkelig dejligt, at vi er et lille team i kundeservice, der hjælper hinanden
og fungerer godt sammen.“ Nanna, kontorassistent

„

Når der er bøvl med fjernvarmen, hjælper jeg vores kunder, så
vi kan løse problemet. Det er en stor del af mit arbejde at møde
folk, og jeg har det godt med at snakke med forbrugerne og
forklare lidt om, hvordan det hele fungerer. Der skal være tid at
snakke med folk. Det er en del af vores service.“
Finn, VVS-rørsmed

Bestil el på 96 60 00 33

Lokal el gi‘r lokal liv
At oplade telefonen og starte vaskemaskinen er faste
rutiner i de fleste husholdninger, og derfor er det
vigtigt, at man altid kan forvente stabil strøm i sine
stikkontakter.
Hos Energi Ikast sætter vi strøm til byen!
Vores el er certificeret grøn. Vi kan tillade os at kalde
det grøn strøm, fordi vi køber vindmøllecertifikater,
der dækker alle vores kunders forbrug 100 %.
Al strøm bliver blandet sammen i elnettet, før det
når ud til forbrugernes stikkontakter, men med vindmøllecertifikater sikrer vi, at du er med til at bidrage
til den grønne omstilling. Netop derfor kan vi med god
samvittighed mærke vores produkt med det grønne
blad i mærkningsordningen for grøn strøm.

Ingen bøvl og
ingen gebyrer –
find din elaftale
Læs mere på:
www.energi-ikast.dk/
bliv-elkunde

Jørn Jørgensen: Tlf. 40 55 79 58 · jj@elkonsulenterne.dk
Henrik Bergholt: Tlf. 20 69 99 31 · hb@elkonsulenterne.dk

Vi tilbyder kurser indenfor
el-branchen for
Elinstallatør
Elektriker
Montør
Ingeniør
Elforsyning
Maskinbygger
Tavlebygger

Lynhurtigt fibernet
Med en fiberforbindelse fra Energi Ikast er du garanteret
direkte adgang til fremtidens bredbånd og lynhurtigt internet.
Fibernet er udrullet i hele Ikast, Tulstrup og Isenvad og giver dig mulighed for at blive tilkoblet markedets hurtigste
forbindelse. Det er Energi Ikast, der leverer fiberen, mens
selve tilkoblingen sker via en forhandler.

Med fibernet kommer du aldrig mere til at
opleve, at din streaming går i stå, eller dit
onlinemøde afbrydes.

energi-ikast.dk/fibernet

Der er flere fordele
ved at skifte til fibernet
Data sendes ved lysets hastighed
Ingen hastighedsbegrænsninger
Den bedste løsning for både privat og erhverv
Du kan læse mere om fibernet
på vores hjemmeside.

Du er altid velkommen til at
kontakte mig for et uforpligtende tilbud.

C. I. – BYG
Kvalitetsarbejde betaler sig
Nørregade 10 · 7430 Ikast · 31 21 83 33 · www.ci-byg.dk

Kundeportal
Følg dit varmeforbrug time for time
og se for eksempel, hvor meget du
brugte på dit seneste bad. Du kan
også følge dit elforbrug, tilmelde dig
automatisk betaling via MobilePay og
meget andet på vores kundeportal.
Det er nemt at logge ind på kundeportalen med NemID og du kan altid finde
vej til kundeportalen via vores
hjemmeside.
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MARIUS CHRISTENSEN
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Kontakt
os og
hør mere

Niels Bohrs Vej 12, 7430 Ikast | Tlf.: 9715 1122 | mc@marius-christensen.dk | marius-christensen.dk

Fjernvarme
Hos Energi Ikast leverer vi fjernvarme direkte hjem til husstande i Ikast, Tulstrup, Isenvad, Bording og EngesvangMoselund.
Fjernvarmen er produceret på forskellige værker i nærområdet. Produktionsmetoderne er forskellige og tæller bl.a.
varmepumpe, solvarmeanlæg og grønt flisværk. Fælles
for dem alle er, at de er stabile, billige og grønne løsninger.
Op mod 90 % af vores varme kan kategoriseres som grøn
varme, og vi arbejder hele tiden på at finde nye veje og
initiativer, så vi kan komme endnu højere op.

FREMTIDENS SMARTE LØSNINGER
Den smarte netstation

Bevist teknologi, der er tilpasset morgendagens behov

Lavspændingsfordeling

Moderne teknologi og høj fleksibilitet
til unikke løsninger

Industriel konstruktion

Konceptløsninger til fremtidens store
elektriske installationer

Automatisering af elnettet

Enkelhed i funktionalitetsopgradering

Læs mere om fremtidens
smarte løsninger på holtab.se

Det nemme valg
Grøn varme endnu billigere!

I starten af 2021 blev det helt op til 50 % billigere for nye forbrugere
at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Priserne er nemmere at gennemskue og fjernvarmen endnu mere konkurrencedygtig.
Det skal være nemt
Skal man bygge nyt hus, rækkehus eller for
den sags skyld et lejlighedskompleks eller nye
erhvervslokaler, er opvarmningsformen bare
én af mange overvejelser.Tidligere var prisen
på en fjernvarmetilslutning sammensat af
flere forskellige bidrag, der var afhængige
af husets størrelse, stikledningens længde,
osv. Det var derfor svært at gennemskue den
samlede pris i byggeriets budgetfase. For at
gøre det nemmere blev priserne ændret fra
den 1. januar 2021, så investeringsbidraget
nu er et fast beløb. Din pris afhænger nu kun
af boligtypen og er i alle tilfælde inklusiv op
til 15 meter rør, som ofte vil være nok til at
forbinde huset til fjernvarmeledningen ude
under vejen. Bliver stikledningen længere
end 15 meter målt fra skel, vil der dog fortsat
skulle betales et ekstra bidrag.

Vi skal være tydelige
Fjernvarme skal kunne sammenlignes med
andre opvarmningsmuligheder og det er blevet nemmere og billigere med de nye priser.
Men der er stadigvæk en række faktorer, som
er vigtige at få fremhævet. Når man beslutter
sig for fjernvarme, så er det en investering i
et fællesskab, og derfor får man også service
24/7 hos Energi Ikast. Selv hvis varmen skulle
svigte midt i juleferien, er vores driftsvagt
klar med hjælp og gode råd. Og man skal
heller ikke være bekymret for, om udstyret nu
skal skiftes om 5, 10 eller 15 år, som hvis man
f.eks. havde købt en varmepumpe. ”Vi skal
være dygtigere til at fortælle om fordelene
ved fjernvarme, og de nye, gennemskuelige
priser er blot én af flere ting, vi skal være
skarpe på,” fortæller distributionsleder i
fjernvarmeafdelingen Jakob Stenholt.

Som ekstern HR-partner bidrager vi med Ro,
Retning og Resultater ved et skarpt fokus
på opgaveløsning og relationer.
reCome ApS
Herning · København
www.recome.dk
info@recome.dk
Marianne Spandet
Direktør & Partner
Tlf.: 4040 3636

www.partner-revision.dk

Varmepumpeanlægget i Bording leverer op til 80 % af varmen til lokalområdet.

Varmen er grøn
Op imod 90 % af den varme, Energi Ikast leverer,
er grøn. Så hvis forbrugeren vil træffe det bæredygtige valg, kan fjernvarmen sagtens måle sig
med løsninger som individuel jordvarme og lufttil-luft-varmepumper. Størstedelen af varmen i
Bording kommer f.eks. fra den nye, store varmepumpe på Fabriksvej. I Engesvang udnytter de
affaldstræ fra den lokale pallefabrik, og i Isenvad

Ren Energi
NIRAS skaber bæredygtige energiløsninger.
Som bygherrerådgiver er vi med hele vejen fra
projektudvikling til produktion og levering af
miljøvenlig varme.

niras.dk

har de et stort solvarmeanlæg. Det giver mange
fordele at være sammen om at investere i opvarmningen, og de fordele gør fjernvarmen både
grøn og bæredygtig.
Se priserne på fjernvame på
www.energi-ikast.dk/fjernvarme/
her-kan-du-hente-vores-takstblade

Kontakt
Energi Ikast
Energi Ikast
Europavej 2
7430 Ikast
Telefon: 96 60 00 33
E-mail: info@energi-ikast.dk
Web: www.energi-ikast.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse:
Mandag - torsdag: 8.00 - 15.30
Fredag: 8.00 - 13.00
Kontakt uden for almindelige åbningstider:
I tilfælde af driftsproblemer kan vores
driftsvagter kontaktes hele døgnet via
vores døgnvagt-telefon: 96 60 00 33

• 16907 • www.jsdanmark.dk

Åbningstider
Åbningstider for personlig henvendelse:
Mandag - torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 12.30

