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Miljön förbättras med ledning 
Köping-Arboga-Kolsva

Tack för att du väljer fjärrvärme!

Våren 2017 var det premiär för spillvärme från 
Köping till Arboga. Sedan dess har mycket värme 
överförts via ledningen och periodvis även flis- 
och pelletsvärme i andra riktningen. 

Våren 2021 levererades även värme till Kolsva och 
nu lägger vi ned panncentralen där. Detta gör att 
ca 5 GWh pellets årligen kommer ersättas med spill

värme och dessutom kommer övrig värme produceras 
i anläggningar med betydligt lägre stoftutsläpp m m 
än pelletspannorna i Kolsva. 

Transporterna till och från Kolsva kommer minska 
drastiskt och lika så den tid som det tar att åka till och 
från Kolsva. Ett projekt för miljön, arbetsmiljön och 
ekonomin. ●

Vad händer i kulisserna hos oss?
Just nu pågår ett projekt i Arboga där vi forcerar mätar
byten så att samma moderna mätinsamlingssystem 
inom bolaget används. 

Vår nya oljepanna på Norsa står redo för att spetsa och 
agera reserv vid kyligt väder.

Sist men inte minst välkomnar vi nya kunder som har 
anslutits vid bland annat Pion och Konvaljegatan i 
 Köping samt Gropgården i Arboga. ●

Börjar din värmeväxlare fungera dåligt?

Vill du ha hjälp med byte till ett bra pris?

Vi kommer under hösten att gå ut med ett 
erbjudande till er kunder.



<<KUNDN>>
<<C/O>>
<<GATUAD>>
<<POSTNU>> <<POSTAD>>

Returadress: Västra M
älardalens Energi och M

iljö A
B,  Box 34, 731 21 Köping

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Box 34, 731 21 Köping  
www.vme.se
Telefon 0221-670 610

ARBOGA
– prisändring och prisprognos
År 2020 genomfördes en mindre höjning på fjärrvär
mepriset då våra priser på bland annat värme, bräns
len, entreprenörer, material och tjänster under tiden 
har ökat. 

Till stor del har vi kunnat möta det med effektivise
ringar, men framförallt beror det på att kostnaderna 
på produktionssidan minskat genom spillvärmen vart
efter transiteringsledningen återbetalas.

År 20212022 kommer inga prishöjningar att ske. Vår 
inriktning är att energipriserna i Arboga över tid ska 
kunna hållas långsiktigt konkurrenskraftiga. 

Om du har några funderingar eller synpunkter så hör 
av dig till oss via VME kundtjänst, tfn: 0221670 610 
eller epost: kundtjanst@vme.se ●

Vi välkomnar nya arbetskamrater: Mikael Norling - distributionstekniker, Anna Rapp som arbetar i kundtjänst med 
administrativa tjänster samt Emil Gellerstedt - servicetekniker som för tillfället är föräldraledig.


