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Vi ger energi till din vardag

Varmt 
välkommen

till LEVA!

Telefon: 0523-66 78 00

Felanmälan dygnet runt: 0523-66 78 22

E-post: info@levailysekil.se

Besöksadress huvudkontor:
Gåseberg Industriområde
Brastad

Besöksadress lokalkontor:
Kungsgatan 32A
Lysekil

www.levailysekil.se

A
ngelica Svanberg G

rafisk Form
 A

B



Allt detta gör vi för dig
Visst ska det vara gott att LEVA! Där självklara saker som el, vatten och 
värme bara fungerar. Att det sker på ett hållbart sätt, både för vårt vackra 
Bohuslän och för hela världens skull, är något vi prioriterar väldigt högt.

Därför kan du köpa både lokalproducerad el från vind och sol, och fjärr-
värme från spillvärme av oss. Med nollutsläppsgaranti.

Förutom att sälja el ansvarar LEVA för elnätet i Lysekils kommun. 
Enda undantaget är Skaftö som har ett annat nätbolag.

Varje dag jobbar vi även för att ditt vatten ska hålla högsta kvalité och 
att avloppsvattnet renas ordentligt. Vi ser dessutom till att det är rent 
och snyggt på gator, grönytor och gång- och cykelvägar i hela Lysekils 
kommun.

I den här broschyren får du veta mer om vad vårt arbete innebär 
för dig. Du får också ta del av Lysekilsfamiljen Nordholm-Geertsens 
vardag. 

Att producera sin egen el via solceller 
är klokt på många sätt. Solenergin är en 
helt förnybar energikälla, utan utsläpp 
och utan inverkan på jordens resurser. 
Själva produktionen kostar heller inget, 
vilket ger en lägre elkostnad. 
Visst är solenergi en strålande idé!

LEVA erbjuder solcellspaket via vår samarbetspartner Jämtkraft. 
Genom oss får du även råd och stöd när du funderar på att installera 
egna paneler, i hemmet eller på företaget. 

Med sol i sinnet

Visste du att…
• LEVA utreder möjligheten att bygga en solcellspark som ska leverera 
 förnyelsebar el till stora delar av Lysekil.
• I Sverige är solenergin tillräcklig för att vara lönsam.
• Solceller kan producera el även om det är molnigt. 
• Har du egna paneler kan du lagra eller sälja ditt överskott av solenergi.
• Du kan få solcellsstöd eller ROT-avdrag, samt skattereduktion.



Tre barn mellan ett och sex år, ett ny-
renoverat hus, jobb, förskola och fritids-
aktiviteter däremellan. Här har du famil-
jen Nordholm-Geertsen i ett nötskal.
– Just nu är det full fart. Vi är verkligen 
Familjen AB, skrattar mamma Johanna 
Nordholm.

Hon har nyss kommit hem från jobbet på Gull-
marsstrand och landat i familjens vita villa, med 
milsvid utsikt över Stångehuvud och havet. 

Här trivs Johanna, Christoffer och deras tre barn 
Helle, Henning, och minstingen Niels perfekt. 
Det är nära till allt – stadens utbud på ena sidan 
och naturen på den andra.

Innan barnen kom bodde paret i Göteborg i 
många år. Att återvända till Lysekil blev ett viktigt 
beslut som kom att betyda familjeliv och delvis 
nya tankebanor.

När äldsta dottern Helle var nyfödd bodde famil-
jen tillfälligt i Christoffers mammas sommarstuga. 
Där kom vattnet från stugföreningens gemen-
samma brunn och vattenkvalitén behövde testas 
regelbundet.

– Det låter galet men vi köpte vatten till Helles väl-
ling, för säkerhets skull. Även om testerna visade 
att vattnet var ok, minns Johanna.

– Nu när vi har kommunalt vatten är det bara att 
sätta på kranen och man känner sig trygg. 
Jag har insett att rent vatten inte ska tas för givet 
– särskilt inte om man jämför med andra delar av 
världen.

Efter en stund kommer pappa Christoffer hem 
efter en tur till mataffären. Han lastar in varorna 
i kylen och tar en kopp nybryggt kaffe. Att elen 
i huset bara funkar är något han tycker är själv-
klart, och inte ens tänker på.

För ungefär två år sedan såg han över familjens 
elavtal. Valet föll på LEVA. 

– Det känns roligt att handla lokal el. Det ger ju 
arbetstillfällen här på orten. Sedan insåg jag 
ganska nyligen att all el från LEVA kommer från 
vindkraft och solenergi vilket är en bonus, säger 
Christoffer.

– Man funderar mer och mer på miljöpåverkan. 
Vad det är man lämnar efter sig till sina barn. 
När vi handlar mat köper vi ekologiskt och när-
producerat så långt det går, så varför skulle vi inte 
göra det med elen också? 

Fullt av energi 
hos familjen Nordholm-Geertsen

”Det känns roligt 
att handla lokal el”



Köper du el av LEVA kan du också vara med och påverka miljön där du bor, 
utan att det kostar dig ett öre extra. Vår lokalproducerade el tar vi nämligen
inget extra betalt för till skillnad från många andra elleverantörer.

Fjärrvärme är precis som det låter: Värme som produceras en bit bort från huset där 
du bor. I Lysekil är fjärrvärme ett klimatsmart val eftersom vi tar vara på spillvärmen 
från Preemraffs industrier. Vi använder alltså värme som annars skulle gå till spillo. 

För dig som har fjärrvärme betyder det att du kan koppla av och njuta av jämn och 
behaglig inomhustemperatur året om, utan att behöva oroa dig för krånglande pannor 
eller teknik som strular. Med fjärrvärme lägger du hela ansvaret hos oss på LEVA 
– och bidrar samtidigt till att minska koldioxidutsläppen.

Visste du att…
• I Lysekil finns cirka 3 mil fjärrvärmeledningar.
• Bostäder, skolor och arbetsplatser för 5 000 personer 
 värms upp med hjälp av fjärrvärme. 

Så här ligger det till:

• All el som vi levererar är 100 % förnybar från vind och sol.
 Det gäller oavsett vilket av våra avtal du har.

• Tänk på, att om du har ett anvisningsavtal hos oss (det vill säga om du
  inte gjort ett aktivt val men ändå har LEVA som elleverantör) så är
  inte elen lokalt producerad.

• Att göra ett aktivt val är enkelt. Kontakta bara oss så hjälper vi dig, 
 och ser till att du får både 100 % förnybar och 100 % lokalproducerad 
 energi från  enbart vindkraft och solenergi. 

Visste du att…
• LEVA äger och driver två vindkraftverk, Elving och Elvira, 
 som fått sina namn av skolelever från Lysekil. 
• Tillsammans producerar vindkraftverken cirka 15 000 MWh  
 elenergi per år. 
• För att fylla behoven kompletterar vi genom att även köpa 
 in el från andra lokala vindkraftverk och lokala producenter
 av solenergi.

100 % lokalproducerad el Återvunnen värme värmer extra gott



Klart som kranvatten!
Varje dag dricker vi vatten från kranen. Vi duschar, 
tvättar kläder och vattnar våra blommor. Att vattnet 
är rent är något de flesta tar för givet. Men för oss på 
LEVA är det mycket mer än så. 

En av våra allra viktigaste uppgifter är att se till att 
det kommunala vattnet som rinner i ledningarna är 
säkert, rent och hälsosamt. Därför kontrollerar och 
analyserar vi vattenkvalitén ständigt genom smart 
övervakning och stickprovskontroller.

För att trygga vattenförsörjningen för framtiden 
underhåller vi löpande våra ledningar. De som är 
gamla och uttjänta byts efter hand ut mot nya. 

Att se till att det använda vattnet renas är en annan 
viktig uppgift. I våra tre avloppsreningsverk renar vi 
vattnet från kväve, fosfor och organiskt material. 
Du hjälper till genom att vara noga med vad som 
hamnar – och inte hamnar – i avloppet. Kom ihåg att 
det bara får vara ämnen som kommer från kroppen 
och toalettpapper! Allt annat kan skada både naturen 
och reningsprocessen.

Visste du att…
• Lysekils vatten kommer från Kärnsjön i Munkedals kommun.
• Vattnet är medelhårt: 4,7°dH
• I kommunen finns totalt cirka 44 mil VA-ledningar.
• Vi har ett vattenverk och tre avloppsreningsverk.
• Över 11 000 personer får sitt vatten från LEVA.
• Varje dygn renas 4,7 miljoner liter vatten i vårt vattenverk.



Sätta vårlökar och plantera sommarblommor. 
Klippa gräs och rensa ogräs. Sanda, sopa bort 
och röja snö. Sköta lekplatser och tömma 
papperskorgar. Fixa hål i asfalten och se till att 
gatubelysningen fungerar.

Varje dag, året runt, tar LEVA hand om gator, 
gång- och cykelvägar, parker och andra allmänna 
platser runtom i Lysekil. Allt detta gör vi på upp-
drag av kommunen.

Vi gödslar, klipper gräset och drar linjer på totalt 
fyra gräsfotbollsplaner i kommunen, och sköter 
underhållet på två konstgräsplaner.

Dessutom gör vi det där lilla extra – som att 
hänga upp julbelysning vid juletid och plantera i 
Stadsparken så den blir just så färgsprakande och 
praktfull som den varit ända sedan 1860-talet.

Snyggt och rent
på gator och i parker

Visste du att…
LEVA har hand om totalt 15 lekplatser i Lysekils 
kommun. Förutom allmän skötsel kontrollerar vi 
regelbundet säkerheten.


