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När vi på Kraftringen är som bäst, 
märks vi inte. Då är det varmt 
hemma, det finns el i alla uttag 
och fiberanslutningen ger dig en 
stabil internetuppkoppling. Vi är 
en del av livet där du bor. Men att 
inte märkas räcker inte. Vi vill vara 
en kraft i samhället som bidrar till 
att alla kan leva ett mer hållbart 
liv. Vi gör så mycket mer än att 
bara se till att det är varmt och att 
lamporna lyser. 

 
 

Kraftringen finns där du finns och 
vi utvecklar lösningar som vi vet är 
relevanta för dig, idag och imorgon. 
Att vi är lokala innebär inte att vi 
är små. Tvärtom är vi idag en bety-
dande regional aktör med kraft och 
resurser att leverera framtidens en-
ergilösningar till alla våra kunder, 
stora som små. Det är just kombi-
nationen av kundnära lösningar och 
regional närvaro som gör Kraftring-
en så speciellt. Och det som gör oss 
relevanta även i framtiden.

Som kommunägt energibolag har 
vi en särskild roll och ett ansvar 
i att bidra till utvecklingen av ett 
hållbart samhälle. Vi bidrar till regi-
onens utveckling, både genom det 
arbete vi gör och att vårt överskott 
går tillbaka till våra fyra ägarkom-
muner. Vi älskar nya idéer och med 
den nya tekniken skapar vi nästa 
generations energilösningar. Det 
är så vi även i fortsättningen kan 
vara kraften bakom våra kunder 
och hela regionen.

Om Örtoftaverket

Örtoftaverket eldas med enbart förnybart biobränsle – det vill säga olika former av 
trä som i huvudsak består av spill ifrån det lokala och regionala skogsbruket. Det 
som annars skulle gått till spillo kommer här till nytta som fjärrvärme och el, i en 
anläggning som har kontrollerad förbränning och effektiv rökgasrening. 

Vårt mål var att vår totala fjärrvärmeproduktion (alla anläggningar) skulle vara helt 
fossilbränslefri år 2020. Det har vi faktiskt uppnått redan under 2018. Vi levererar 
fossilfri fjärrvärme till 50 000 hushåll.

Att jobba med driften gör att jag 
kopplar ihop det teoretiska jag 
läste på högskolan med det  
praktiska i energibranschen. Jag vill 
producera hållbar energi.

Nina, kontrollsrumsingenjör
på Örtoftaverket

VILKA ÄR VI?
Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och 
Lomma. Vi har cirka 300 000 energikunder och 500 
medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, 
kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelate-
rade tjänster. Du hittar oss alltid i närheten eller på 
www.kraftringen.se.

KOM OCH JOBBA HOS OSS! 
Som vår nye medarbetare kommer du att spela en be-
tydelsefull roll, både för dagens kunder och för kom-
mande generationer. Här på Kraftringen kommer du att 
få många möjligheter till professionell och personlig 
utveckling. Stämningen är avslappnad och vänlig med 
gott om plats för både skratt och arbete. Väljer du att 
bli en del av oss kan vi utlova många nya, trevliga kol-
legor att dela såväl arbetsplats som fikabord med. Vill 
du också vara med och bidra till ett mer hållbart sam-
hälle? Hör av dig, vi ser fram emot att lära känna dig.
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