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Kinnekulle Energi
- Presenterar Energiskola i nio delar
Vad är det egentligen som påverkar elpriset? Vad är 
skillnaden mellan elnät och elhandel? Hur ska man 
lyckas minska sin energiförbrukning? Det är några av 
de frågor som kommer att redas ut i Kinnekulle Energis 
Energiskola som publiceras i nio delar i Götene Tidning.

Magnus Hidevik, marknadsområdeschef, och Erik Bohman, 
marknadskommunikatör, konstaterar att Kinnekulle Energi 
verkar i en bransch som är mer påpassad än någonsin.

– Frågor som rör vår verksamhet diskuteras i stort sett på 
daglig basis i tidningar, sociala medier och runt fikaborden – 
allt från elförsörjningen och elpriset till elbilar, laddstationer 
och solceller. Vi går mot en elektrifiering av samhället och det 
innebär såklart att branschen är i ropet just nu, säger Magnus.

Kinnekulle Energis verksamhet kretsar kring en rad olika 
verksamhetsområden - från elhandel och elnät till installa-
tionsverksamhet, energitjänster och fiber. Personalen kan ock-
så konstatera att mängden inkommande frågor från kunder 
och kommuninvånare ökar stadigt. 

– Det har varit en tydlig trend den senaste tiden och vi förstår 
att det ibland kan vara svårt att hålla isär begreppen, säger 
Erik.

Med anledning av detta satsar Kinnekulle Energi på konceptet 
”Energiskola”. En serie i nio delar med ambitionen att räta ut fråge-

tecken och göra 
det lättare för folk 
att navigera i en-
ergidjungeln. 

– Med tanke 
på utvecklingen 
som skett så har 
vi som energi-
bolag och elnät-
sägare gått från 
att vara en sam-
hällsbyggare till 
en samhällsut-
vecklare. Det vi håller på med är något som i stort sett alla 
kommuninvånare använder och är beroende av, vi spelar helt 
enkelt en viktig roll i att se till att samhället fungerar och det 
är ett ansvar vi tar på största allvar. Därför vill vi genom En-
ergiskolan göra nedslag inom ett antal olika områden för att 
förklara och ge en bättre överblick, menar Magnus.

I del 1, som publiceras nästa vecka, kommer Kinnekulle  
Energi reda ut begreppen elhandel och elnät.

– Vad är det som skiljer dessa åt och vad är det egentligen 
hushållen betalar för på respektive faktura? Det återkommer vi 
till nästa vecka, säger Magnus.
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Besök oss gärna!

Energiskola

Magnus Hidevik, marknadsområdeschef, och Erik Bohman, 
marknadskommunikatör.

ANNONS


