Ett hållbart alternativ

JÄMTLANDS
VÄRME AB
Jìemhten baahkedimmie

Välkommen till personliga

Jämtlandsvärme
Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan
1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för att ge invånare
och verksamheter i kommunen en miljöanpassad värme med
god totalekonomi. Idag har vi lite fler än 400 abonnenter som
investerat och valt den miljövänliga fjärrvärmen för att värma
bostäder och lokaler.

Vi investerar i framtiden
Vår fjärrvärmeproduktion startade 1985 och fram till 2012 har vi successivt
byggt ut fjärrvämeledningsnätet. Vår vision är att fjärrvärme ska vara det
självklara valet för att värma upp hus och hem. Väljer du fjärrvärme, väljer
du också ett långsiktig, hållbart uppvärmningsalternativ.

En energileverantör nära dig
Som energileverantör är vi nära våra kunder. Vår organisation är liten,
personlig och erfaren och du kommer enkelt i kontakt med oss när
du behöver vår hjälp. Vår kundtjänst ger dig snabb service utan långa
telefonköer och knappval. Du är också välkommen till vårt kontor om du
har frågor som du vill ha besvarade.

Har du allmänna frågor om
fjärrvärme eller frågor om din
faktura eller ditt abonnemang?
Kontakta vår kundtjänst på
0670-163 00 eller besök oss.
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Söker du bostad
eller lokal?

Ring 0670-169 55 så berättar vi mer

STRÖMSUNDS HYRESBOSTÄDER AB

Besöksadress: Storgatan 19, 833 33 Strömsund
E-post: info.hyresbostader@stromsund.se
www.stromsund.se/hyresbostader

Fjärrvärme

– uppvärmt vatten till
element och kranar
Fastigheten får sin fjärrvärme från ett centralt värmeverk i form av uppvärmt
vatten. Värmen sprids till ortens hushåll genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet håller en
temperatur på mellan 70 och 120 grader, beroende på årstid och väder,
och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet.
Husets värmeväxlare utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels
element, dels varmvatten i kranarna. Det är inte samma vatten som
strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnande fjärrvärmevattnet
går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.
Fjärrvärme levereras i rör som går under mark, gator och parker.

Hur fungerar fjärrvärmen i fastigheten?
I huset installeras enkelt en fjärrvärmecentral stor som ett badrumsskåp
utan att ta upp onödig plats. Via två små vattenrör ansluts centralen i
lämpligt utrymme, till exempel garage, källare, garderob, badrum eller
grovkök. Centralen har två separata värmeväxlare som reglerar elementens
värme och varmvatten till kranarna.

Så här bra kan det bli efter en fjärrvärmeanslutning:

Före installation.
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Efter installation.
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1. Värmeverket
Fjärrvärmen kommer från värmeverket till
fastigheten i form av hett vatten. Fjärrvärmen
sprids via ett system av välisolerade rör, där
temperaturen på vattnet ligger på mellan 70 och
120 grader. Vattnet leds till en fjärr-värmecentral i
varje fastighet.

2. Fastighetens
fjärrvärmecentral
I fastigheten installeras en fjärrvärmecentral.
I denna finns två värmeväxlare som använder
det heta fjärrvärmevattnet för att värma upp
fastighetens värmesystem och tapp-varmvatten.

www.fyrastra.se

Fjärrvärme

– enkelt och miljövänligt
Fjärrvärme är en enkel, bekväm och miljövänlig värmekälla med hög
driftsäkerhet. Fördelarna är många: en enkel bekväm teknik med en
låg underhållskostnad, en driftsäker uppvärmning där anläggningarna
övervakas dygnet runt av utbildade specialister och ett lokalt alternativ
eftersom fjärrvärmen produceras i Strömsund av skogsbränsle från de
jämtländska skogarna.

Tryggt och stabilt
Uppvärmning genom fjärrvärme kännetecknas av mycket hög tillförlitlighet
och stabilitet i värmeleveransen. Driftstörningar förekommer ytterst sällan
och i den mån risk för störningar eller avbrott uppstår har vi byggt upp en
god beredskap för att kunna hantera oförutsedda händelser.

Vi är med hela vägen
Våra drift- och servicetekniker har alla gedigen yrkeskompetens och lång
samlad erfarenhet. Tillsammans sköter vi drift, service och utbyggnad av
fjärrvärmenätet i Strömsund. Vi ser till att fjärrvärme från Jämtlandsvärme
är en stabil och trygg energilösning som ger mervärden.
Det är enkelt att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät.
Läs mer på www.stromsund.se eller scanna in QR-koden.
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Energispartips
• Rätt ljus på rätt plats.
• Släck när ljuset inte behövs,
exempelvis när du lämnar ett rum.

• Ställ in rätt temperatur i både kyl
och frys. Kylen rekommenderas
+5 grader och i frysen –18 grader.

• Sätt lock på kastrullen när du kokar
mat eller vatten, då använder du bara
en tredjedel så mycket energi som när
locket är av.

• Diska rätt. Skölj disken i en balja i
stället för under rinnande vatten när
du diskar för hand.

• Duscha smart. Duscha snabbt och
effektivt i stället för att bada i badkar.

Jìemhten baahkedimmie
Box 500
833 24 Strömsund
Kundtjänst 0670-163 00
kundtjanst@stromsund.se
www.stromsund.se/jamtlandsvarme

Besöksadress:
Kommunkontoret
Storgatan 15
833 24 Strömsund
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