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Vi utför det mesta 
inom om–, till– och 

nybyggnation 
och service.

ALE. Ale Elförening ska 
byta ut 12 000 elmä-
tare.

Arbetet har redan 
påbörjats, men kommer 
att intensifieras efter 
sommaren.

– Lagen säger att 
alla mätare skall vara 
utbytta innan halvårs-
skiftet 2009, men vi 
siktar på att vara fär-
diga med huvuddelen 
av arbetet till nästa 
årsskifte, säger John 
Edlund, mätchef på Ale 
Elförening.

Riksdagen har beslutat att 
alla elmätare skall läsas av en 
gång per månad, vilket inne-
bär att alla gamla elmätare 
skall bytas ut mot nästa gene-
rations mätare. Det kan note-
ras att själva bytet av elmätare 
inte medför några ytterligare 
merkostnader för Ale Elför-
enings kunder. De nya mä-
tarna lämnar löpande lagra-
de mätvärden direkt till nät-
bolaget. Med hjälp av mätvär-
dena får kunderna en faktura 
som exakt motsvarar vad som 
förbrukats när räkningen pro-
duceras.

– Tidigare har kunderna 
fått en räkning på beräknad 
förbrukning, i fortsättning-
en kommer man att få den 

faktiska förbrukningen. Räk-
ningen kommer också bli lätt-
tare att förstå, så bytet är po-
sitivt ur flera aspekter, säger 
John Edlund.

Ale Elförening har varit 
delaktiga i en upphandling 
tillsammans med drygt 30 
nätbolag i Sverige för leve-
rans av fjärravlästa elmätare. 
Ur denna upphandling har 
Ale Elförening valt två olika 
system.

Två olika system
– Vi har valt två olika system 
av den anledningen att vi inte 
vill ha alla ägg i samma korg. 
Båda de här systemen är an-
passade efter de lagar och re-
gelverk som finns, säger Ale 
Elförenings vd, Lars Kjell-
berg och fortsätter:

– Vi uppträder enbart med 
egen personal och med egna 
fordon. Det är en viktig bit 
för oss, att visa vem vi är. Det 
finns en oro i samhället idag 
och av den anledningen kan 
all personal legitimera sig, 
säger Lars Kjellberg.

Ett mätarbyte tar ungefär 
en halvtimme med ett beräk-
nat strömavbrott på cirka en 
kvart.

– Faktum är att med den 
nya tekniken kommer vi att 
kunna få exakta uppgifter 
om spänningsvariationer och 
strömavbrottstider. Det är ex-
empel på mervärden med de 

nya elmätarna, säger John 
Edlund.

Byte av elmätare medför 
en ökad arbetsbelastning, 
klarar ni det med befintlig 
personalstyrka?

– Vi har valt att nyanställa 
för att bygga upp kompeten-
sen inom företaget. Det är en 
stor fördel att sitta på kunska-
pen själv, istället för att lägga 
ut arbetet på entreprenad, 
säger Lars Kjellberg.

Gamla elmätare
Alla gamla elmätare som mon-
teras ned tas omhand av Ale 
Elförening för avregistrering. 
Mätarställningarna fotodoku-
menteras och under en över-
gångsperiod på sex månader 
mellanlagras elmätarna innan 
de går till skrotning.

– Vi noterar ställningen på 
den elmätare vi tar ned och 
startställningen på den elmä-
tare som sätts upp. Dessa upp-
gifter lämnar vi kvar på plats 
eller skickar med post hem 
till kunden, informerar John 
Edlund.

12 000 elmätare 
ska bytas ut
– Ale Elförening har inlett arbetet 

Ale Elförenings distributionsmontör Marcus Ingelsson på plats i Älvängen där en fjärravläst 
elmätare har monterats. Totalt ska 12 000 av Ale Elförenings kunder få nya elmätare. Arbe-
tet beräknas vara klart vid årsskiftet 2009.
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Mångfi xarna 
informerar

Under veckorma 29, 30, 31 och 32 
kommer vi att utföra tjänster 

endast på onsdagar. Men det går 
bra att ringa som vanligt mån-fre 
under dessa veckor om ni vill ha 

hjälp. Telefonnumret är detsamma 
0303-33 00 88.

Lotta Wall tar emot era samtal.

Vi på Mångfi xarna 
önskar alla en 
trevlig sommar!


