OLSERÖDS ELEKTRISKA
DISTRIBUTIONSFÖRENING UPA

Grattis!

Till ditt ägarskap i ett lokalt,
stabilt och prisvärt elnät!

Elleverantören söder om Åhus

Från Furuboda i norr till Drakamöllan i söder sträcker sig elnätet som du och 1748 andra abonnenter tillhör, förmodligen är du också en av våra 1546 delägare. Ungefär två tredjedelar av er äger fritidshus och den
sista tredjedelen bor året runt i våra vackra omgivningar. I elnätet ingår 306 kilometer ledningar och 87
nätstationer, vi är två heltidsanställda som sköter om driften, administrationen och elhandeln som hör till.
Vid problem som stormar och annat kan orsaka kallar vi in jourlaget som består av sex lokala hjältar som
utifrån sina ordinarie arbeten har rätt kompetens. Tillsammans ser vi till att leveranssäkerheten är hög och
inga avbrott blir för långa.
Redan 1926 uppfördes de första luftledningarma i elnätet och Olseröds Elektriska Distributionsförening
bildades. Ända sedan dess har vår styrka varit hög service, det gemensamma ägandet och vår lokalkännedom. Inga vinster tas ut av externa ägare, allt återinvesteras i verksamheten. Vi finns nära dig och det är
enkelt att nå oss när du till exempel behöver hjälp med kabelvisning eller har frågor kring din faktura. Du
blir aldrig omkopplad eller besvarad av en telefonsvarare. Efter kontorstid svarar jourhavande medarbetare.
044-35 11 26 – Vi svarar alltid.

Jourlaget består av: Henrik Larsson, Mats Andersson, Lennart ”Nenne” Thuresson, Ragnar Antonsson, Linus Lööv och Jonas Hellberg.

Styrelsen gjorde den 29 augusti 1926 följande uttalande:

”Det vore för föreningens styrelse synnerligen
glädjande om medlemmarna kunde känna
sig belåtna och finna den kostnad varmed
de blivit pålagda, ersatt genom den
trevnad, den nytta och den bekvämlighet
som nu och framledes den elektriska
energin möjliggör.”

Ahlsell är Nordens största grossist inom
installationsprodukter, verktyg, maskiner,
VVS, el, ventilation, isolering, kyl, VA och
personligt skydd.

Elnät och elhandel
– Vad är skillnaden?

I Sverige tillhör alla ett lokalt elnät som hänger ihop med
adressen, det går inte att välja mellan olika elnät. Däremot
kan du själv välja mellan olika elhandelsleverantörer, där vi
är en av flera valbara alternativ. Vi tycker naturligtvis att du
ska handla din el av oss. Då får du allt på samma faktura, all
service i ett telefonsamtal och trygghet i leveranserna.
Dessutom får du riktigt bra konkurrenskraftiga priser.
85% av er som som är abonnenter i vårt elnät köper också
elen av oss och det är vi mycket glada för. Vi satsar på att
fortsatt ge dig lika bra service och priser. Har du frågor och
funderingar, ring gärna in och prata med Mats.

Anders Strömbeck återställer i Lökaröd.

Mats och Nenne spänningsmäter i Olseröds by.

Den Smarta Nätstationen™
– en dold resurs i nätet!

Holtab presenterar – Den Smarta NätstationenTM
Mätdata, fjärrstyrning, felbortkoppling, debiteringsmätning, energilagring och möjlighet att ta emot
mikroproduktion – möjligheterna är många.
Läs mer på www.holtab.se

Mats Nilsson ansvarar för
administrationen och
Henrik Larsson för driften.
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