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Jag får både Nette och
elräkningen på fel språk.
Hur kan jag fixa det?

Hur vet jag om det finns
elkablar eller fjärrvärmerör
på min tomt?

Språkbad är härligt, men visst borde
du få både Nette och räkningen på det
språk du valt, endera på svenska eller
finska. Kontakta oss via e-post eller telefon, så fixar vi det åt dig på en gång.

Före du börjar bygga eller gräva på din
tomt bör du ta reda på om det finns kablar
eller rör under marken. Numera kan du
lätt kolla kablarna på webben på adressen kaivulupa.fi. Tjänsten kräver regis
trering, men den är avgiftsfri och ger dig
den information du söker vilken tid på
dygnet som helst. En karta över fjärrvärmerören får du genom att kontakta oss
på adressen kartor@vasaelektriska.fi.

Hur kan jag betala
mina räkningar med
direktbetalning?

Pärmbild: Mikko Lehtimäki
På pärmen längdhopparen Kristian Bäck
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För dig som inte använder nätbankstjänster kan ett direktbetalningsavtal
med banken vara en bra lösning. När du
har avtalat om direktbetalning av elräkningen får du också fakturan på posten
för kännedom. Det betyder ändå inte att
du behöver grubbla över betalningen av
den, eftersom också banken får samma
uppgifter och automatiskt betalar rätt
summa från ditt konto på förfallodagen.
Den faktura som du får hem visar att debiteringen sker som direktbetalning. För
att göra ändringar i direktbetalningsavtalet bör du kontakta din bank.
Vi rekommenderar ändå i första hand
att du tar i bruk e-fakturan som betalningssätt.

Kan jag sälja överloppsenergin
från min elproduktion till
Vasa Elektriska?
Som kund hos Vasa Elektriska kan du
sälja oss din överloppsenergi, om du
har en småskalig produktionsanläggning kopplad till elnätet. Det kan vara
ett vindkraftverk, solpaneler eller ett
litet biobränsleverk. Vi ingår ett tillsvidare ikraftvarande köpeavtal med dig
och betalar en ersättning kopplad till
elbörsens timpris för elenergin. Mer detaljerade uppgifter om ersättningar och
annat du bör beakta om du funderar på
att påbörja din egen energiproduktion
finns på adressen vasaelektriska.fi under rubriken Du som bygger.

I korthet
Korsord

Vill du ge respons om tidningen?
Svara på vår läsarenkät på adressen vasaelektriska.fi/nette.

LEDAREN

Utsläppsåtaganden
för boende och trafik
Målen för att minska utsläppen i Europa har
hittills i första hand riktat sig till energiproduktionen. EU-kommissionens vinterpaket
om energi som publicerades i november
innehöll skyldigheter även för byggnader
och trafik.
Att krav på energieffektivt byggande
tas med är ur Finlands klimatsynvinkel en
mycket bra policy även för Europas sydligaste länder. Cirka hälften av Europas energi
används i byggnader. Ur finländskt perspektiv har det varit enkelt att förundra sig över
hur lättvindigt de förhåller sig till isolering
och uppvärmning av hus runt om i Europa.
Bara vi inte här med våra nollenergihus får
för oss att stifta lagar som leder till dålig
inomhusluft och hälsoproblem.

Trafiken i fokus i Finland
I november publicerades även Finlands energioch klimatstrategi fram till år 2030. Målet är
att höja de förnybara bränslenas andel i trafik
en med 40 procent. Ett delmål i denna helhet
är att det år 2030 ska rulla 250 000 elbilar på
finländska vägar. Elbilarna tros kunna skapa
möjligheter både för att sänka utsläppen och
för att styra elförbrukningen. Nätverket av
laddstationer har så småningom börjat byggas
ut och kommer säkerligen att växa i takt med
antalet elbilar.
Det effektivaste sättet att få ner utsläppen från trafiken vore att snabbt förnya
den föråldrade bilparken. Det var väl ett

av målen med kommunikationsministeriets
utredning om trafiken. I vilket fall som helst
publicerade ministeriet i januari ett förslag
som fick stort utrymme i alla mediekanaler
under en lång tid.
Förslaget sågades snabbt från många
olika håll. Var det verkligen någon som
hade satt sig in i dess innehåll? Att utrusta
bilar med övervakningssystem eller ens ett
litet steg i den riktningen verkade få folk
att kallsvettas.
Kritiken kändes förbryllande, även om
det säkert fanns brister i förslaget. Exempelvis hur tänker ministeriet ersätta de
skatteinkomster som nu fås från trafiken
och som staten använder till också andra
ändamål? De höga bilpriserna och kostnad
erna för bilism har kritiserats i Finland i åtminstone 50 år. På basen av den respons
förslaget fick vill vi ändå fortsätta köra med
våra dyra skrothögar på oplogade väga r
med beläggnings- och tjälskador, med dyra
bränslen och höga utsläpp.
En bolagisering av vägnätet kunde stick
i stäv med hotbilderna lyckas, vilket visas av ”riksvägen för el”, det vill säga
stamnätsbolaget Fingrids exempel. Finland har Europas
pålitligaste stamnät, med
inhemska ägare och kontinentens förmånligaste
priser.

Skulle det ha varit möjligt att uppnå utan
bolagsformens effektivitet och sätt att fatta
beslut?
Trevlig vår. Vi håller kontakten.

Hannu Linna
verkställande direktör

Ur finländskt perspektiv har det varit
enkelt att förundra sig över hur
lättvindigt de förhåller sig till isolering
och uppvärmning av hus runt om i Europa.
nette 1/2017
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Längdhopparen Kristian Bäck från Vasa kom i rampljuset genom att hoppa sig
till EM-finalen i Amsterdam i somras med resultatet 796 centimeter.

Med guld i sikte
I finalen fattades futtiga två centimeter till en
bronsmedalj för Kristian, som inte fick stegen att
stämma fullt ut. Hans 791 centimeter långa hopp
räckte till en femteplats.
Det kändes snopet då men inte nu längre. Resultatet var i vilket fall som helst lysande för en
20-årig längdhoppare i början av sin karriär. Helsingin Sanomat kallade Kristian för en längdhoppets mirakelpojke.
Kristians personbästa var redan föregående
sommar 795 centimeter. I sommar kommer det att
bli medaljer, det är både Kristian och hans pappa
Mikael Bäck, som tränar honom, överens om.
– Nu finns alla förutsättningar för att lyckas. Det
ser bra ut, säger Kristian.

En halvmeter längre varje år
Hans far aktar sig för att skapa ett för stort tryck på
en så ung idrottare, men om utvecklingen fortsätter i samma takt som de senaste åren kan resultaten
bli fantastiska.
Kristian spelade fotboll och tennis redan som
barn. Idrottsplanerna blev även välbekanta eftersom hans mamma, Natalia Bäck före detta Kilpeläinen, under sina aktiva år var längd- och trestegshoppare av världsklass.
Det är dock bara fyra år sedan Kristian som
16-åring beslöt satsa fullt ut på längdhopp.
– Hoppen har blivit nästan en halvmeter längre
för varje år, berömmer hans far.
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Tävlingar hemma och utomlands
Enligt Kristians far är han tacksam att träna eftersom han är bra på att ta emot råd och på att arbeta
hårt. Under våren arbetar de på att få mer kraft och
explosivitet i Kristians hopp.
– Säsongens huvudmål är junior-EM i Polen i
juli. Jag åker dit för att vinna, säger Kristian.
I sommar kommer Kristian dessutom att tävla
åtminstone i Kalevaspelen i Seinäjoki och i de europeiska lagmästerskapen i friidrott i Vasa. Han vill
även gärna knipa en biljett till VM i London.
– Mitt långsiktiga mål är OS i Tokyo. Och eftersom jag är så pass ung hinner jag tävla även i
följande olympiska spel, planerar Kristian.
Vasa Elektriska vill gärna stöda unga idrottslöften och har därför gett Kristian ett sponsoravtal.

Elingenjör i framtiden
Kristian tänker göra som sin förebild Tero Pitkämäki och vid tillfälle utbilda sig till elingenjör. I
höstas började han läsa till el- och automationsingenjör vid Vasa yrkeshögskola men hittills går
studierna långsamt. Idrotten går före allt annat.
– I själva verket hinner jag inte göra något annat
på fritiden heller eftersom allt jag vill göra är att
idrotta, säger Kristian.
Text Anne Kytölä
Foto Mikko Lehtimäki

Hoppen har blivit nästan
en halvmeter längre för varje år.
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Kalla duschar nej tack

Smart vattenberedare
för bekvämlighetens skull
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Jag deltar gärna i talkot
för en utjämnad elförbrukning.

Då Kaukora, There Corporation och Vasa
Elektriska sökte personer som ville testa den
smarta varmvattenberedaren, Älyvaraaja, anmälde sig fempersonersfamiljen Palola från
Vasa som frivilliga. De får därmed pröva på
vattenberedarens nyttiga funktioner redan
innan den kommer ut på marknaden.
Familjen Palola bor i ett nästan 20 år gammalt egnahemshus med direktverkande elvärme. Tappvattnet värms med nattel. Familjen
består av mamma, pappa samt tre barn 8, 12
och 14 år gamla.
Att skaffa en smart varmvattenberedare
blev aktuellt för familjen eftersom den gamla
beredaren på 300 liter hade sett sina bästa
dagar.
– Varför skulle jag inte välja att byta till
det senaste som finns på marknaden, funderar pappa Ilkka Palola.
Det främsta argumentet var dock att familjen tröttnat på kallt duschvatten.

Vardagslyx
Ilkka är en sportig person som både joggar
och går på gym. Efter en sen joggingrunda
fick han allt för ofta nöja sig med att duscha
i kallt vatten.
Själv gick det kanske an att ta olägenheten
som en man, men att gäster fick duscha kallt
kändes genant.
– Svärmors julbastu blev tyvärr inte speciellt lyckad, suckar Ilkka.
Familjen kan själv bestämma om den smarta vattenberedaren ställs in i spar- eller lyxläge.
– Vi föredrar hög komfort, säger Ilkka.

Ilkka Palola behöver inte längre bekymra sig över att döttrarna leker länge i duschen.
Varmvattnet räcker även till honom, efter en sen kvällsjoggning.

Fungerar även som reglerkraft
Ilkka tycker ändå att det är fantastiskt att den
smarta beredaren kan värma vattnet vid den
tidpunkt på dygnet då elpriset är som lägst.
– Det är fint att den smarta beredaren kan
reglera elförbrukningen gratis och jag deltar
gärna i talkot för en utjämnad elförbrukning,
säger Ilkka.
Han tycker även det ska bli intressant att
få reda på exakt hur mycket varmvatten hans
familj förbrukar på ett dygn.
– Beredaren kanske får oss att ändra våra
vanor, då vi konfronteras med den bistra
verkligheten, skrattar Ilkka.
Text Anne Kytölä
Foto Mikko Lehtimäki

Du hinner
ännu anmäla
dig
I första skedet anmälde sig ett tiotal personer
från västra Finland till testet med den smarta
beredaren. Tre av dem är från Vasa.
– Till Early Bird-programmets andra skede
går det att anmäla sig ännu i mars. Mellan 20
och 50 personer kommer att tas med, säger
Andy Lundström från There Corporation.
Anmäl ditt intresse på webbplatsen
www.alyvaraaja.fi
Försäljningen av de smarta varmvattenberedarna till konsumenter börjar i sommar. Information om återförsäljare får man bäst från
rörmokare och VVS-företag.
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PÅ KUNDBESÖK

Enligt resesajterna på Internet finns en av Finlands bästa
och mest besöksvärda restauranger i Österbotten, i en liten by i Närpes.

Växthusrestaurangen

lockar turister från
hela världen
Lind’s kök finns bland annat med i guiderna Lonely
Planet och Thrillist. Att äta i ett växthus, omgiven
av citronträd är enligt recensenterna något man inte
bör missa.
Restaurangägaren Maria Berg är förstås nöjd över
att hennes kreation väcker uppmärksamhet ända utanför
landets gränser. Restaurangen har haft cirka 200 000
besökare sedan den öppnade år 2005.
– En ganska bra bedrift med tanke på att vi befinner
oss här mitt bland skog och åkrar, säger Maria med ett
leende.

Växthusodling i tredje generation
Restaurangen finns cirka en timmes bilväg söder om
Vasa. För att komma fram måste man vika av från riksväg 8 och köra längs små vägar.

Maria bor granne med restaurangen, på den gård
där hennes farföräldrar började med växthusodling på
1940-talet. Restaurangen bär samma namn som släkten.
Marias föräldrar fortsatte att odla tomater och på
1990-talet gick ansvaret över till Maria och hennes man.
Så småningom fick även växthuset nya ”invånare”:
– Vi beslöt odla jordgubbar. Våra grannar får stå för
odlingen av tomater och gurkor, berättar Maria.
Till yrket är hon kock, innan hon öppnade restaurangen arbetade hon som cateringkock.
– I något skede kom jag på tanken att jag borde ha
en egen lokal att ordna fester i. Eftersom Närpes är känt
för sina växthus var det på något sätt naturligt att förena
de två, säger Maria.

nette 1/2017

9

”…olimme yllätysmatkalla; ystävämme kertoivat vain, että tulemme
yllättymään. Ja toki: keskellä ei mitään on ravintola, johon jonotetaan.
Ympäristö on ihanan raikas kasvihuone. Ruuat ovat paitsi tuoreen
maukkaita myös kauniita. Kukka- ja
yrttikoristeet olivat valloittavia. Ehdottomasti kokemisen arvoinen.
(Tuula K, elokuu 2016, TripAdvisor)
”Nytänkande att öppna en restaurang i ett växthus att kunna äta
under ett citronträd.” (leffa888 Sverige, juli 2016, TripAdvisor)

Tomatglass med gurklikörsås.

Alla växter i restaurangen är ätliga
Middagsgästerna avnjuter maten omgivna av
gröna, doftande växter. Alla växter, blommor
och örter i restaurangen är ätliga. Just nu börjar
bananträdet att bära frukt, i toppen hänger en
klase gröna bananer.
– I år får vi även kaffebönor för första gången,
jag är något osäker på när de kommer att vara
mogna. Jag får söka information på nätet, säger
Maria.
På menyn finns många rätter som innehåller
rikligt av traktens delikatesser, gurkor och tomater. Som aptitretande exempel nämner Maria
tomatglass med gurklikörsås. Då busslaster med
pensionärer är på väg till restaurangen brukar
hon baka stora satser tomatlimpa eftersom gästerna gärna köper med sig av dem.

Rusningen inleds i mars
Restaurangen är öppen året om men i januari
och februari brukar det vara lugnt. Då lagar de
mat huvudsakligen för olika företagsevenemang.
Restaurangen är ett populärt konferensmål.
– Konferensgästerna har berömt oss för att
det här är så avslappnande att hålla möte, tack
vare växterna, säger Maria.
I mars börjar resesällskapens bussar dyka upp
på gården och kundtillströmningen är stadig under resten av året.
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Växthusrestaurangen har golvvärme som drivs med oljepanna, men luftvärmepumparna, infravärmarna,
bevattningssystemet och växtbelysningen behöver el.

– Under högsäsongen har vi i medeltal 360
besökare om dagen. Rekordet är 550 personer på en dag, berättar Maria.
Restaurangen rymmer 85 personer, plus
ytterligare 60 på terrassen som byggdes i
somras. Terrassen används från april till oktober.
I anslutning till restaurangen finns en liten
butik som huvudsakligen säljer små dekorationsföremål samt burkar av Marias tomatsås,
tomatsylt och gurklikörsås.
– Tidigare fanns det ett större utbud av
husets egna produkter, men tiden räcker inte
till allting, säger Maria.

Enligt Maria utgörs dock den största
kundgruppen av finskspråkiga. Hon gissar att
hon inte hade vågat öppna någon restaurang
alls om hon hade vetat om det på förhand.
– På den tiden kunde jag nästan ingen finska alls. Jag förstod inte vad kunden ville när
den skulle reservera ett bord, skrattar Maria.
Text Anne Kytölä
Foto Mikko Lehtimäki

Flest finskspråkiga
Maria har ingen exakt uppfattning om från
vilka alla länder restaurangen haft besökare.
I samband med företagens evenemang är
oftast många olika nationaliteter representerade. Med dem sprider sig ryktet om den
exotiska, nordiska restaurangen.
Det kommer även många kunder från Sverige. Svenskarna har lätt att göra sig förstådda i restaurangen eftersom Marias modersmål
är svenska.

Our experience was
awesome.

”Our experience, was in a word –
awesome. (alx22015 New Zealand,
visited June 2016, TripAdvisor)
”At this extraordinary greenhouse
restaurant, guests dine under citrus
trees and alongside herb and tomato
plants. Many tomato plants. Which
explains the famous seven-course
tomato menu, which stretches from
creamy soup to ice cream. Everything else on offer is as fresh as you’d
expect (since you’re eating next to
plants) and done up with eclectic
Finnish sauces from licorice to cloudberry.” Thrillist: The most iconic restaurant in every EU country 2016
nette 1/2017
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Utbildning lockade till utlandsuppdrag
Mikko, Jarko, Sebastian och Jim anmälde sig som
frivilliga då arbetsgivaren frågade vem som var
redo att åka på arbete till Östafrika.
– Vi var redo så fort vi fick höra om utbildningen
och arbetsbeskrivningen.
Tack vare utbildningen i arbetsgivarens regi har
männen nu ett intyg som är ovanligt bland finländska elnätsmontörer. Certifikatet ger dem befogenhet att montera anslutningar för högspänningskablar ända upp till 170 kilovolt.

Fyra elnätsmontörer från Ravera flög i oktober till Kenyas huvudstad
Nairobi. Männen renoverar ett ställverk för ABB:s räkning.

Noggrant arbete
i Afrika
Text: Anne Kytölä
Foto: Montörernas resebild och 123 RF

En stor flock zebror trängs bredvid motorvägen
då taxin kör Mikko Huhtasaari, Jarko Torkko, Sebastian Barsetti och Jim Bäckström
från flygfältet till hotellet. Taxichauffören gissar att det är ett lejon som skrämt flocken eftersom detta enligt honom är en ovanlig syn.
Montörerna tycker också det ser exotiskt ut
eftersom ingen av dem varit i Afrika tidigare.
Lite senare får de se ännu fler av savannens vilda djur. Männen åker till Nairobis nationalpark
där de besöker ett hem för föräldralösa elefantungar, ett giraffcenter och en krokodilpark.
– Det kändes ganska speciellt att få hålla en
halvmeter lång krokodil över axlarna. Skinnet
var hårt som tegel, berättar Mikko Huhtasaari.
På miljonstaden Nairobis gator
rör det sig dock inga vilda djur, även om ryktet säger att ett par
lejon ska ha observerats i utkanten av staden.
– Djuren håller sig för det mesta bara till i
nationalparken. För tillfället ser vi mest fladdermöss stora som kråkor. De kommer för att
äta mango i trädet som växer intill vårt hotell,
säger Mikko.

Handarbete med
millimeterprecision
Mikko, Jarko, Sebastian och Jim arbetar tio
timmar om dagen med ställverket. På lördagar
går de hem ett par timmar tidigare.
12
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ABB renoverar Nairobis över 50 år gamla,
luftisolerade ställverk genom att omvandla
det till ett gasisolerat sådant. Ställverket
kommer dessutom att bli mer automatiserat
och få fler transformatorer. Moderniseringen
kommer att göra eldistributionen pålitligare i
det snabbt växande Nairobi.
Raveramontörernas uppgift är att installera högspänningskablarnas anslutningar så
långt att de är redo att testas och tas i bruk.
Arbetet kräver specialverktyg.
– Det rör sig om handarbete i flera skeden.
Det gäller att vara uppmärksam hela tiden eftersom måtten måste bli rätt på millimetern,
säger Mikko.
Bland annat häller de in 115 grader varm
silikonolja i anslutningarna på 132 kV-kabeln.
Silikonoljan isolerar och håller anslutningarna
fria från fukt.
På byggplatsen finns sammanlagt 210
kabelanslutningar och Mikko bedömer att arbetet för deras del kommer att bli klart i mars.
Arbetet är inte fysiskt krävande men det
gäller ändå att dricka tillräckligt med vatten.
Arbetet utförs i cirka 30 graders värmebölja.
Luften är dock inte fuktig eftersom Nairobi
är beläget 1  6 00 meter över havet.
Under regnperioden i november blir det
ofta avbrott i arbetet. Ställverket måste utrymmas vid regn eftersom de gamla isolatorerna av porslin kan gå sönder och orsaka fara.

Finlands populäraste uppvärmningsform 46

% av Finlands bostadshus och offentliga
byggnader värms upp med fjärrvärme.

Källor: Finsk Energiindustri och Vasa Elektriska

Bränslefördelningen i Vasas fjärrvärmeproduktion år 2016
2 % olja
36 % bioenergi

71 %

6 % torv

21 % kol

av Vasa Elektriskas
fjärrvärmeproduktion är kolneutral
35 % brännbart avfall
I Finland bor
2,7 miljoner människor
i hus med fjärrvärme.

2 700 000

54

% av Finlands fjärrvärme producerades i fjol
med inhemska bränslen. I Vasa uppgick talet till
så mycket som

77%

Nästan all fjärrvärme som Vasa Elektriska säljer
produceras som energieffektiv samproduktion av el och värme
vid Vaskiluodon Voimas och Westenergys kraftverk.

Samproduktionens andel:

98 %

Kolets andel i Vasa Elektriskas fjärrvärmeproduktion blir
allt mindre. I fjol producerades 21 % av fjärrvärmen med kol,
medan motsvarande siffra för sex år sedan var 91 %.

91%

Vasa Elektriska sålde

685

i fjol
GWh
fjärrvärme, en ökning
med 12 % från
föregående år.

21%

Fjärrvärmen blir allt populärare
framför allt i nya byggnader.
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NETTE TESTAR

Eldrivna åkdon
i test
Hjälmar: Stadium Outlet

Text: Anne Kytölä
Foto: Mikko Lehtimäki
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Sparkcykeln är snabbare
än de andra.

Skateboarden kräver enligt flickorna ännu bättre balans
och kontroll än de övriga fordonen.

Tvillingarna Wenla och Xenia tar sig fram med tre olika eldrivna färdmedel
– sparkcykel, balansskoter och skateboard.
De 16-åriga enäggstvillingarna Wenla och
Xenia Tunér har aldrig prövat några elfordon tidigare. Vanlig sparkcykel har dock båda
använt när de var små. Wenla har även testat
på att åka skateboard.
Flickorna anländer till testet direkt från
ett tre timmar långt matematikprov. De blir
först mest intresserade av balansskotern. De
har sett fartfyllda videoklipp på sociala medier, där det görs dansrörelser på skotern.
– De skickligaste kan stå på händerna på
den, säger Xenia.

Snabb och snygg
Om Xenia och Wenla skulle vara på jakt efter
ett eldrivet fordon är det framför allt två kriterier som är viktiga: utseende och hastighet.
Ju snabbare desto bättre.
– Om apparaterna har några specialeffekter blir det extra plus i kanten, bedömer
tjejerna.
Av testets tre apparater får den skinande
röda balansskotern högst poäng för sitt ut-

seende. Den svarta skateboarden kommer
tvåa eftersom flickorna vet att den kan piffas upp för att bli mer personlig.
– Man kan köpa olika överdrag till brädan, berättar de.
Sparkcykeln är enligt flickorna – tja, en
sparkcykel. Den väcker inte speciellt stora
känslor i någon riktning.
När det gäller topphastighet klår sparkcykeln dock de andra alternativen. Enligt
tillverkarens uppgifter kan den komma upp i
23 kilometer i timmen.
Balansskotern kommer upp i högst 10–12
kilometer i timmen och skateboarden i 20
kilometer i timmen.

Stabil sparkcykel
Wenla hoppar först på den eldrivna sparkcykeln, som har levererats till testet färdigt
monterad. Den som satt ihop cykeln har uppenbarligen inte följt instruktionerna, gasoch bromshandtagen sitter i annat läge än
på bilderna i bruksanvisningen.

Man lär sig fort konsten att åka med elsparkcykeln,
säger Wenla.

nette 1/2017
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Vi väljer dock att inte montera om cykeln
eftersom den fungerar även i befintligt skick.
Wenla lär sig snabbt använda sparkcykeln.
– Försök hoppa lite, manar hennes syster,
men Wenla är inte så våghalsig.
– Den känns trygg och stabil att köra, berömmer Wenla samtidigt som hon åker i cirklar kring fotografen.

Körljusen framåt
Xenia tar stöd av sin syster när hon stiger upp
på balansskotern.
– Hur får man den att gå framåt, undrar
Xenia, då skotern till en början bara åker
bakåt.

Det visar sig att det inte går att stiga på
balansskotern vilken väg som helst, det är
skillnad på bak och fram. Framsidan är den
med led-strålkastare som lyser upp när man
ställer sig på skotern.
– Tusan vad det här är svårt, säger Xenia
besvärat, men sen kommer hon på att hon
måste luta sig lite framåt samtidigt som skotern åker framåt. Efter att ha övat en stund
klarar Xenia även av att svänga och backa
med balansskotern.
– Det går bättre om man böjer lite på knäna, säger Xenia.
Wenla får tyvärr aldrig chansen att testa
balansskotern, för i något skede bestämmer

Det här är de idealiska
sommaråken.

sig apparaten för att börja krångla. På den
vänstra ”pedalen” lyser en röd lampa.
Bruksanvisningen ger inga råd om hur fel
et ska åtgärdas, men försäljaren skickar via
e-post instruktioner om hur apparaten kan
återställas. Av någon anledning lyckas inte
nollställningen under testets gång.

Skateboard mest krävande
Slutligen ger sig tjejerna ut på skateboarden.
Den styrs med en fjärrkontroll, som förutom
hastighet även kontrollerar om brädan åker
framåt eller bakåt.
Wenla testar först skateboarden helt utan
el. Då muskelminnet kommer ihåg hur man
rör sig på en skateboard är det dags att koppla på elmotorn.
– Brädan reagerar ganska långsamt på
fjärrkontrollen, säger Wenla.
Efter att Xenia också fått prova på skateboarden konstaterat flickorna att den är det
mest krävande av testets fordon att åka på.
De andra är lättare att lära sig.
– Det svåraste med skateboarden är att
hålla balansen, säger flickorna.

Sommaråk
Wenla och Xenia tycker att de eldrivna fordonen kunde vara ett kul sätt att ta sig till
korgbollsträningen eller för att hänga med
kompisarna på stan.
– Vi har inga mopeder eftersom vår mamma inte låter oss ha en, men med de här skulle man kunna åka dit man vill, säger Wenla
drömmande och tillägger att någon av testets
apparater skulle vara det ideala sommaråket.
Balansskotern är även efter testet flickornas favorit.
– Den är mångsidigast eftersom det går
att göra olika rörelser med den. Om man kan
alltså, tillägger de.
Den eldrivna sparkcykeln passar enligt
flickorna bäst för att förflytta sig från en plats

Balansskotern och elsparkcykeln har
ljusstarka led-strålkastare
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till en annan och de tycker om att den är lätt
att lära sig använda.
– Det känns roligt att åka iväg när man får
hålla i styrstången, säger Wenla.

KOLLA VIDEON PÅ
facebook.com/vaasansahko

Kostar flera hundra
Flickorna gissar att apparaterna säkert är
ganska dyra. Balansskotern är förmånligast.
Den kostar knappt 400 euro. Den eldrivna
skateboarden är dyrast, 665 euro.
Fordonsanskaffningen står och faller
i flickornas tycke inte nödvändigtvis med
priset, men köpet måste planeras noggrant.
Födelsedagspengarna kunde täcka en del av
summan.
– Leksaker för tonåringar är förstås vad de
är, men roliga, säger Xenia.
Eldrivna sparkcyklar används även i arbetslivet bland annat på flygfält, lager och
sjukhus.

SEGI-balansskoter
T1

Ultralätt sparkcykel
i kolfiber S6

Airwheel M3
skateboard

Pris

399,00 €

665,00 €

429,00 € (normalpris 572,00)

Försäljare

Segi.fi

Kicker.fi

Ollu.fi

Effekt

2 x 350 W

250 W

350 W

Toppfart

12 km/h

23 km/h

20 km/h

Laddningstid

2–3 h

2h

2h

Räckvidd
på en laddning

15–25 km

15–20 km

ej angivet

Vikt

9 kg

6,8 kg

11,6 kg

Mått

548 x 186 x 178 mm

920 x 405 x 1000 mm

198 x 790 x 369 mm

Åkarens maxvikt

30–120 kg

90 kg

100 kg

Garanti

12 månader, batteri 6 månader

12 månader, batteri 6 månader

12 månader, batteri 6 månader

Övrigt

Fjärrkontroll ingår i paketet, men
balansskotern kan köras även utan den.
Bruksanvisning enbart på engelska.
Uppgifterna i bruksanvisningen avviker
från de som anges på Segis webbplats.
Enligt bruksanvisningen är toppfarten 10 km/h. Användaren måste
väga minst 20 kg och högst 100 kg.
Bruksanvisningen utlovar att en laddning ger räckvidd på 15–20 km.

Sparkcykeln kan lätt vikas ihop för transport eller förvaring. Bruksanvisningen
anger inga tekniska data men dessa
finns på försäljarens webbplats. Samma
webbplats har även tydliga instruktioner
om hur elsparkcykeln och balansskotern
används.

Den handtillverkade brädan är av kanadensiskt lönnträ. Den engelskspråkiga
bruksanvisningen skiljer sig något från
uppgifterna på säljarens webbplats, till
exempel toppfarten är enligt bruks
anvisningen 18 km/h.
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I KORTHET

Vasa Elektriska 125 år
I april fyller Vasa Elektriska 125 år! Bolaget grundades år
1892, men redan i mitten av 1880-talet ville Vasaborna belysa
sin stads gator med el. De första elljusen togs i bruk i Vasa den
25 januari 1893.

Skyddade ledningar
under markytan
Vasa Elnät förbättrar kvaliteten på eldistributionen bl.a.
genom att ändra luftledningar till jordkablar och öka
på automationen i nätet. Årligen gräver bolaget ner ca
60 km elledningar i marken och hindrar på så sätt skador
som orsakas av exempelvis stormvindar eller åska.

Visste du att?

Hur väl känner du till
energiförbrukningen?

Delta i
undersökningen!
Som en del av ett större forskningsprojekt utreder Vasa universitet Vasa
Elektriskas kunders energikompetens. Genom att svara på en enkät
kan du stöda forskningen och samtidigt uppdatera ditt eget kunnande.
Blev du intresserad? Läs mer om utredningen på uva.fi/energienkat.
Bland alla deltagare utlottas 20 st.
S-gruppens presentkort à 100 €.

Vasas fjärrvärmenät är

238 km långt.
Det motsvarar på ett ungefär
en bilfärd mellan Vasa och Tammerfors.

ENERGIBRANSCHENS TILLVÄXTSTIG

De finländska aktörerna inom energibranschen slår samman
sina resurser för att hitta nya energilösningar!

Energibranschen, som nu förnyas, behöver företag som erbjuder innovativa,
effektiva och miljövänliga tjänster och produkter. Är ditt företag ett av dessa?
Om svaret är ja är den här Tillväxtstigen en plats för er!
Mer information om Tillväxtstigen och det avgiftsfria evenemanget Future of
Energy: www.kasvuopen.fi/kasvupolut/energia-alan-kasvupolku

Future of
Energy
19.4. Esbo
Hur ser energibranschen
ut år 2030?

Vasa Elektriska genomför Energibranschens Tillväxtstig med: Landis+Gyr, Fingrid, Helen och Jyväskylän Energia.
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KORSORD

242 läsare skickade in lösningen på Nette-tidningens decemberkorsord.

Namn
Näradress
Postnummer och -ort
Telefon

Skicka ditt svar senast
21.4.2017 till adressen:
nette@vasaelektriska.fi eller
”Nette-korsord”
Vasa Elektriska Ab
PB 26, 65101 Vasa

Bland korsordslösarna utlottas
två portabla mobilladdare.

Föregående Nette-korsords
vinnare:
Marita Hakala, Vasa och
G-H Hultholm, Kvevlax

Rätt lösning på föregående korsord.
nette 1/2017
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Du som redan har tagit
i bruk e-fakturan deltar
också i utlottningen.

Byt till en elektronisk faktura och delta i veckans
utlottning av biljetter till nöjesfältet PowerPark!
Till sist lottar vi ännu ut en storvinst! Det lönar sig också att utmana sina nära och kära! Ju fler kunder
som tagit i bruk e-fakturan senast 12.5, desto större blir antalet biljetter i potten – upp till 125 stycken!
Ju fler som byter, desto roligare blir det!

Byten till e-faktura

Biljetter till PowerPark

Läs mer om tävlingen och e-fakturan på adressen vasaelektriska.fi/utmaningen

Vad tyckte du
om tidningen?
Svara och vinn en balansskoter!
Vad tyckte du om årets första Nette-tidning? Svara på vår enkät
på adressen vasaelektriska.fi/nette senast den 16 april 2017
och delta i utlottningen av en Segi T1-balansskoter.

Segi T1 värde 399 €

