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Tillförlitlig värmekälla
Vintrarna i Sverige är som bekant ofta kalla.
Vi behöver därför en tillförlitlig värmekälla som
är både trygg och miljöanpassad. Att vara fjärrvärmekund är bekymmersfritt eftersom tekniken
är okomplicerad och driftsäkerheten mycket hög
med låga underhållskostnader. Priset på fjärrvärme
har under mycket lång tid utvecklats i lägre takt än
alternativen. Fjärrvärme är ett flexibelt alternativ
som kan utnyttja många olika slags bränslen och
därmed tillvarata energi som annars hade gått
förlorad. Med fjärrvärme får du en enkel, trygg och
bekväm värmekälla som inte luktar eller låter och
i stort sett sköter sig själv.

Med havet som granne
Villatomterna på Björnö ligger på historisk
mark nära Björnö gård i en naturskön miljö.
Här kan du själv bygga eller låta uppföra ditt
nya hus. På gångavstånd hittar du stall, skidbacke,
badplats, insjö med kräftfiske samt charmiga
Norrtälje.

Några relevanta fakta
om fjärrvärme:
• Miljövänligt.
• Konkurrenskraftig totalkostnad.
• Driftsäkert.
• Obegränsat med varmvatten.
• Bekvämt med enkel och bekymmersfri hantering.
• Villacentralen tar liten plats.
• Prisstabilt.

Så fungerar fjärrvärme
Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts
upp i värmeverket. Värmen sprids till olika
fastigheter genom att vattnet transporteras i
välisolerade rör under marken, och leds till en
fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en
värmeväxlare där värmen, men inte vattnet,
förs över till fastighetens eget värmesystem med
värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda
fjärrvärmevattnet leds tillbaka till kraftvärmeverket
för att åter värmas upp och pumpas
ut i fjärrvärmesystemet igen.

Vi brinner för dig
Norrtälje Energi erbjuder fjärrvärme i Hallstavik, Rimbo
och Norrtälje. I Hallstavik eldar vi med pellets, medan vi
i Rimbo och Norrtälje använder flis, det vill säga rester från
skogsindustrin. I vår energianläggning Arsta i Norrtälje
framställer vi både fjärrvärme och miljövänlig el. Fjärrvärme
svarar för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder
och lokaler i Sverige.

Tre flugor i en smäl
Fjärrvärme från Norrtälje Energi är tryggt och miljövänligt
med minimalt underhållsbehov som ger dig en låg
totalkostnad. Allt du behöver göra är att komplettera din
husbeställning med en enkel fjärrvärmecentral – alltså ingen
anslutningsavgift. Följ bara vår checklista vid kontakt med
din husleverantör.
Det är också tryggt att ha sitt elbolag på nära håll. Norrtälje
Energi är elnätsägare på Björnö och säkerställer tillförlitlig
leverans av el. Vi kan Norrtälje kommun och erbjuder bra
service, konkurrenskraftiga elhandelspriser och lokal närvaro.
Du kan välja fast eller rörligt elpris med eller utan
miljötillägg. Dessutom kan du köpa vår egen lokalproducerade
el med namnet 1899 där allt överskott går till projekt för
ungdomar i kommunen.
Det moderna hemmet ska naturligtvis vara anslutet med
stabil och framtidssäker bredbands-fiber. På Björnö är
bredbandsanslutningen redan på plats!
Norrtälje Energi äger fibernätet och driften sköts av Telia
Öppen Fiber och vårt gemensamma mål är att alla i Norrtälje
kommun ska få tillgång till supersnabbt bredband med de
bästa tjänsterna. Det finns idag massor av tjänsteleverantörer
och tjänster i stadsnätet, till exempel Telia, Boxer och Viasat.
Idag görs alla anslutningar med den senaste tekniken och
allt förbereds med 1000Mb/s (1Gb/s) ute i fastigheten,
vilket är rätt unikt.

Kolla in vår webbplats, ring oss eller
besök oss på Baldersgatan 12 i Norrtälje.
Välkommen!
Kundcenter: 0176-718 01
Kontaktperson fjärrvärme: Klas Granström 0176 -718 72
Kontaktperson fiber: Lars Wennebring 0176 -718 71

Checklista vid beställning
av hus med fjärrvärme
• I energieffektiva hus är det
självklart att återvinna värmen
ur frånluften från huset. Det är
också nödvändigt för att uppfylla
energikraven i nybyggnadsregler.
• Välj en ventilationslösning som
bygger på enkel värmeväxling
mellan frånluft och tilluft, utan
någon betydande tillförsel av el
för luftvärmningen.
• Med ett enkelt aggregat med
inbyggda fläktar, filter och
värmeåtervinning blir huset
självförsörjande för luftvärmning.
Men vid stark kyla kan tilluften
behöva stödvärme som tillförs
genom en inbyggd eftervärmare.
Välj en modell med vattenbatteri.

• Aggregaten är utrustade med fast
eller roterande värmeväxlare. Båda
har sina speciella fördelar.
• Övrig uppvärmning med fjärrvärme
sker genom ett vattenburet system.
Välj radiatorer, golvvärme eller en
kombination av dessa.
• Tappvarmvatten bereds ögonblickligt i fjärrvärmecentralen när en
kran öppnas och finns i obegränsad
mängd – ingen skrymmande varmvattenberedare behövs.

