
År 1918 gick uppländska bönder 
samman för att skapa en fungerande 
eldistribution, det var starten av 
Upplands Energis elnät. Elnätet är 
fortfarande medlemsägt och är en 
ekonomisk förening där du som har 
en elnätsanläggning är delägare. 
Nästa år � rar vi 100 år och mycket 
har hänt sedan företaget grundades, 
från att elmätare lästes av manuellt på 
plats, till fjärravläsning och nu i nästa 
fas där alla elmätare byts ut för att på 
sikt ge mera kundnytta och ”smarta 
elmätare”.

Upplands Energi har ett mycket om-
fattande och ambitiöst reinvesterings-
program på elnätet som kommer att 
pågå ett � ertal år framöver. I och med 
detta är vi ett av de nätföretag i Sverige 
som investerar mest i relation till vår 
omsättning. Vi är överygade om att alla 
ombyggnationer i förlängningen medför 
färre strömavbrott.

Vårt uppdrag på Kundservice är 
att � nnas här för frågor om elavtal, 
fakturor eller andra funderingar kring 
din elförbrukning. Vårt mål är att du 
ska få snabba kompetenta svar på 
dina frågor. Kontakta gärna oss om 
du undrar över något.

Ni är alla nätkunder hos Upplands 
Energi och den absoluta majoriten är 
även elhandelskunder. Om du idag av 
någon anledning inte köper din el från 
Upplands Energi – kontakta gärna vår 
kundservice och låt oss berätta mer 
om vad som gör oss lite unika i 
energibranschen.
 
Efter en skön sommar hälsar 
vi nu hösten välkommen!

Med vänlig hälsning
Kerstin Karusseit
Kundservicechef

Nyheter från din elnätsleverantör september 2017

Till skillnad mot andra elnätsbolag är vårt 
elnät en Ekonomisk Förening där nästan 
alla som har en elnätsanläggning är del-
ägare, vilket innebär att när du � yttar in 
eller ut inom vårt elnät, överlåts inte bara 
din elnätsanläggning till den nya fastighets-
ägaren utan också dina andelar i Upplands 
Energi Ekonomisk Förening.

Vid � ytt ska överlåtelseblankett användas
för överlåtelse av elnätsanläggning och 
andelar, denna blankett ska vara oss till-
handa 14 dagar innan överlåtelsedagen. 
Kontakta Kundservice för beställning av 
överlåtelseblankett.
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Vår Energi - Nät

Ska du fl ytta? Anmäl din fl ytt i god tid

Kontakta Kundservice på 018- 67 84 00 
eller på kundservice@upplandsenergi.se 
för att beställa blankett för � ytt.

Att tänka på vid � ytt
Flytt in och ut ur hyresbostäder görs 
via hyresgästblankett som beställs 
hos Kundservice.

Ifylld överlåtelse-/hyresgästblankett 
ska vara hos Upplands Energi 14 
dagar innan överlåtelse och � ytt.

Är du fastighetsägare och vill hyra 
ut din bostad? Kontakta Kundservice 
för att ordna ett fastighetsägareavtal.

Kerstin Karusseit
Kundservicechef, Upplands Energi
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För att möta kommande funktionskrav enligt de nya lagarna och 
förbättra driftsäkerheten kommer vi att under de kommande två 
åren driftsätta ett nytt mätinsamlingssystem. Samtidigt byter vi 
ut be� ntliga elmätare till mätare med ny modern teknik. I april 
påbörjades bytet av elmätare på uppdrag från Upplands Energi 

med personal från ett externt installationsföretag. Vi beräknar 
att uppdraget är klart sommaren 2019 och att alla våra kunder 
då har nya mätare installerade. Läs mer om elmätarebytet: 
upplandsenergi.se/matarbyte

Utbyte av elmätare enligt nya funktionskrav



Välkommen som ny Anläggnings-
chef på Upplands Energi, hur 
känns det?
Känns spännande och lite pirrigt att 
börja ett nytt jobb. Ser fram emot att 
lära känna nya människor och ett nytt 
företag. Ska också bli spännande att 
komma till ett mindre företag som 
trots sin storlek visar nytänkande 
och framåtanda.

Vem är Lars-Ove Ivarsson?
En 56 årig idrottsintresserad kille 
som bor inom distributionsområdet 
i Åkerlänna. Gift med Katarina och 
aktiv inom de lokala föreningarna på 
bostadsorten.

Berätta kort om din bakgrund.
Jag är Gymnasieingenjör elkraft som 
jobbat 32 år på Uppsala Energi/
Vattenfall. Började som planerings-
ingenjör på Elverket 1985. Avslutade 
som ansvarig för gruppen Mätvärdes-
hantering på Vattenfall Värme 2017.                    

Däremellan har jag jobbat med 
fördelningsstationer, insamlings-
system och dokumentation, hela 
tiden med inriktning mot distribution 
av energi. 

Vad kommer du att tillföra 
Upplands Energi?
En positiv attityd och ett gott ledar-
skap. Hoppas även att min analytiska 
förmåga och erfarenhet skall komma 
företaget till nytta.

Hur märker man som kund att 
Upplands Energis elnät och 
anläggningar fungerar bra?
Så länge lampan lyser och TV’n 
fungerar brukar de � esta vara nöjda.

Vilket är ditt bästa energitips?
Ett ganska vanligt svar som har 
gällt i många år. Sänk inomhus-
temperaturen, spar på varmvattnet 
och slå av apparater som inte 
används. 

Möt Upplands Energis nya Anläggningschef

Lars-Ove Ivarsson
Anläggningschef, Upplands Energi
Lars-Ove Ivarsson
Anläggningschef, Upplands Energi
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Förnyelse av elnätet och leveranssäkerhet
Genom ombyggnationer gör vi nätet mer väderrobust, vilket 
gör att det inte är lika utsatt för påverkan från stormar, snö 
och åska. Vi ser tydligt mätbara positiva effekter i form av 
färre avbrott inom de områden där vi byggt om elnätet.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det kan förekomma 
planerade avbrott under ombyggnadsarbetena. Vi informerar 
om eventuella planerade avbrott via direktutskick till er som blir 
berörda. Informationen � nns även på vår hemsida under elnät. 

Större planerade ombyggnationer 2017

Luftledningen från Fjällsvedian 
till Limunstorp byts ut mot jord-
kabel och isolerade luftledningar.

Luftledningarna från 
Tallkrogen till Stora Källbo 
ersätts med jordkabel.

Luftledningen 
mellan Norrbo 
och Berg byts 
ut mot nya isole-
rade luftledningar 
eller jordkabel.

Luftledningen från 
Knivsta till Djupdal 
byts ut mot kabel.

Luftledningen mellan 
Björneborg och Pålsbo, 
Granlunda och Lindesberg
byts ut mot jordkabel.

Luftledningen från 
Norrgrind till Solberget 
byts ut mot hängkabel.

Luftledning byts ut mot 
jordkabel från Skyttorp till 
Norrgrind, samgrävning 
med IP-only.

Luftledningarna från Häggeby 
till Nyby Sågverk och intill 
Björklinge samhälle byts ut 
mot jordkabel.

Luftledningen byts 
till isolerad luft-
ledning från Koboda 
till Högslåtten.

Ansvarig utgivare: Joacim Eronen
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