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Nu har vi tagit nästa steg!

Vi i Götene Elförening har nu tagit steget i vår positiva utveckling och samlat våra
olika verksamhetsområden under varumärket Kinnekulle Energi. Götene Elförening är vårt moderbolag samt elnätsägare i vårt område och vi är fortsatt det
lokala energiföretaget som värdesätter närhet, kundkontakt och kvalitet samtidigt som vi värnar om vår miljö. Med vår samlade och breda kompetens finns vi
här för att hjälpa såväl privatpersoner som företag, oavsett storlek på arbete.
Välkommen till oss på Kinnekulle Energi!

VD HAR ORDET

Dags att summera ett

HÄNDELSERIKT 2020
Vi började året genom att samla alla
våra olika verksamheter och medarbetare under varumärket Kinnekulle Energi. För er som är våra kunder skapar
det en tydlighet och trygghet med en
kontaktyta. För oavsett om ni vill prata
installation, energitjänster, fiber, elavtal eller annat som har med el eller energi att göra så finns vi på Kinnekulle
Energi här för dig.
Vi är självklart fortsatt ägda av
Götene Elförening vilket vi är väldigt
stolta över. Det finns en otrolig styrka och engagemang i ett medlemsägt
företag som ger oss mycket bra förutsättningar att fortsätta utvecklas i en
bransch som genomgår en enorm förändring och omställning.
Under våren presenterade vi hela vårt
nya grafiska uttryck med allt från en ny
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fräsch logga som nu pryder alla våra
skyltar, bilar och arbetskläder mm till
vår alldeles egna illustration som vi
kallar ”Kinnekulle med Energi” Den är
framtagen för att symbolisera olika delar av vår verksamhet samtidigt som vi
värnar om vår miljö och arbetar för en
hållbar framtid.
Vårt hållbarhetsarbete med miljön
i fokus är något vi verkligen är stolta
över och vi har under året bland annat etablerat egna bikupor i Husaby
som bidrar till att hålla Kinnekulle
blommande, vi har blivit medlemmar
i Unescos biosfärsområde Vänerskärgården Kinnekulle och vi fortsätter
vara guldsponsor åt Team Rynkeby
Skaraborg som cyklar och arrangerar
insamlingar där allt oavkortat går till
barncancerfonden. Läs gärna mer om
våra olika engagemang och vårt arbete på www.kinnekulleenergi.se
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Som så många andra har även vi såklart känt av och påverkats av den
pågående pandemin som verkligen utmanar hela vårt samhälle på olika sätt.
Internt har vi arbetat hårt med att följa alla FHM´s rekommendationer och
restriktioner. Vi ingår i det som kallas
en samhällsviktig funktion och måste
därmed vara extra vaksamma gällande
smittspridning. Det har medfört att vi
stängt vår kundtjänst för besök och att
alla icke verksamhetskritiska möten
ställts in eller hanterats digitalt. Alla
våra medarbetare som arbetar ute på
fältet har fått skyddsutrustning och direktiv för att kunna arbeta säkert och
i vår Elon butik är det avståndsmarkeringar, skyddsglas vid kassan och det
finns handsprit, munskydd och engångshandskar att tillgå.
Trots dessa oroliga och annorlunda
tider som nu är har vår verksamhet
fortsatt sin positiva utveckling och nu
under hösten invigde vi vår nya moderna fördelningsstation i Hällekis som
är vår största investering under året.
Vi har fortsatt med arbetet att byta ut

alla elmätare där det går till nya smarta och framtidssäkrade elmätare och
vår installationssida har fått många
nya beställningar på allt från stora
entreprenadarbeten till el och fiber
installationer. Vårt nya Affärsområde
Energitjänster har arbetat fram ett
antal nya produkter och erbjudanden
där framförallt solceller och laddboxar växer ordentligt för oss. Allt det här
och mycket mer finns att läsa om på
vår hemsida och i vår nya verksamhetsbroschyr som precis har blivit klar.
Med ett minst sagt annorlunda 2020 i
ryggen ser vi med stor entusiasm fram
emot ett energirikt och utvecklande
2021.

Mats Matsson
VD Kinnekulle Energi AB
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MILJÖ & ENGAGEMANG

Honung är vår Bi-syssla
För oss på Kinnekulle Energi betyder
vår miljö väldigt mycket och vi bidrar
på olika sätt för att främja en hållbar
utveckling. Det gäller såväl naturen
som vår psykiska miljö och välmående.
Därför driver Kinnekulle Energi i
samarbete med Götene biodlarförening, två egna bisamhällen placerade i Husaby för en fortsatt hållbar
och energirik miljö på och runt
Kinnekulle. Götene biodlarförening
består av ca 60 medlemmar, de flesta
hobbybiodlare och en av föreningens
uppgifter är att stödja biodlingen i
Götene kommun och att fungera som
samlingsplats för biodlare. Kinnekulle
är för många känt som det blommande berget och det finns en unik och
lite magisk natur runt berget med
en delvis rätt ovanlig fauna. Några
som arbetar hårt för att hålla berget
blommande är våra bin. Pollinering är
en av de mest grundläggande ekosystemtjänsterna för att vi människor ska
få mat på bordet och biet är livsviktigt
för våra växters fortlevnad.
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Vårt mål är att även nästkommande
generationer också får uppleva Kinnekulles magi och charm.
Vi ser fram emot att följa våra bins
arbete och framförallt ta del av den
rena energi från Kinnekulle som vi får
i form av fantastisk god och närproducerad honung.
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Stolt Gulldmedlem
Vi på Kinnekulle Enegi vill vara med
och värna om vår miljö och engangemang så mycket som möjligt,
det ligger oss varm om hjärtat. Vårt
senaste tillskott för att bidra till en
hållbar framtid är som Gulldmedelm i
föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Mitt i Svergies historiska vagga finns
en plats fylld av vacker natur och
rika kulturarv. FN:s organ Unesco
har utsett detta till ett av världens
modellområden för ekologisk, social
och ekonomisk hållbar utveckling.
Biosfärreservatet sträcker sig runt
Mariestad, Götene och Lidköping
längst den sydöstra kusten vid
Vänern.

Biosfärområdet har en brobyggande
funktion som genom lärandeprocesser knyter samman olika aktörer på
ett strategiskt sätt.Här uppvisas goda
exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand i linje med
Agenda2030. Det här är ett pilotområde där nya metoder och ny kunskap
testas för att nå en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.

Läs mer om våra engagemang på vår
hemsida kinnekulleenergi.se
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Det personliga och lokala Energiföretaget
MED DET KOMPLETTA UTBUDET

Postadress: Box 81 533 21 Götene
0511-34 55 00 |kundtjanst@kinnekulleenergi.se | kinnekulleenergi.se

