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Nettnytt
Nyhetsbrev fra Agder Energi Nett nr. 1-2012

Tema:

Trefelling

tema: Trefelling

Varsko her!

Kontakt Agder Energi Nett:
Telefon: 07272
E-post:
kundesenter.nett@ae.no
Opplys om navn,
adresse, gårds- og
bruksnummer, kommune,
samt telefonnummer til
kontaktperson.
Du finner mer informasjon
på nettsiden aenett.no

Klar tale: Alle høyspentstolper
er merket på denne måten.

Full fres: Ved å bruke fagfolk sikrer du at trefellingen blir gjort på en forsvarlig måte. Her er firmaet Linjerydderen Geir Østrem AS i aksjon.

Pass på dersom du
ønsker å fjerne et
tre i nærheten av
strømlinja.
Sommeren er her, og vi kan
kose oss ute på terrassen
til langt på kveld. Kanskje
vurderer du å fjerne et
par trær som gjør at du
kan nyte kveldssola på

eiendommen din enda litt
lenger?
- Vi får stadig henvendelser
fra nettkunder som lurer
på hvordan de skal gå frem
dersom de skal felle et tre
i nærheten av ei strømlinje.
Vårt råd er å følge de
retningslinjer selskapet
anbefaler for arbeid langs

linja, sier Ole-Herman
Cappelen, seksjonsleder
i Agder Energi Nett.

Nett at du tar kontakt
med fagfolk for å få utført
jobben.

anleggsgartner for å få
utført arbeidet, sier
Cappelen.

Bruk fagfolk
Ønsker du å justere eller
felle trær i nærheten av
ei lavspentlinje, det vil si
samme type linje som går
fra stolpen og inn til huset
ditt, anbefaler Agder Energi

- På aenett.no finner du en
geografisk oversikt over
hvilke firma Agder Energi
Nett har avtale med i
forbindelse med linjerydding.
Du kan også benytte
deg av for eksempel en

Ta kontakt
Høyspentnettet transporterer strømmen over større
avstander og frem til
lavspentnettet. Trefelling
langs høyspentlinjer er
forbundet med livsfare.

- Ønsker du å justere eller
felle trær i nærheten av
en høyspentlinje, må dette
meldes inn til oss. Vi vil da
være behjelpelige med få
utført arbeidet slik at det
ikke oppstår skader på
personer eller anlegg, sier
Cappelen.
Er du i tvil om spenningsnivået på linja? Ta en
titt på stolpen. Alle
høyspentmaster er merket
med skilt som vist på
bildet.

Enkelt å være eKunde
Flere og flere ser
fordelene ved å
være eKunde.
I løpet av høsten og
vinteren har et stort antall
nettkunder gått over til et
elektronisk kundeforhold til
Agder Energi Nett.
Du mottar faktura
og kundeinformasjon
elektronisk, og registrerer

målerstanden via SMS
eller Internett. Det betyr at
nettselskapet sparer porto
og administrasjonsutgifter,
og du som eKunde sparer
240 kroner i nettleie
hvert år.
Velger du AvtaleGiro i tillegg,
blir fakturaen automatisk
betalt fra kontoen din på
forfallsdatoen. Enklere blir
det ikke.

Enkelt
Å bli eKunde er enkelt:
Du logger deg inn på ”Min
side” på aenett.no, velger
”Kundeprofil”, og registrerer
e-postadressen din under
”Avtaler om varsling”. Der
velger du også om du ønsker
faktura på e-post eller
eFaktura, og om du ønsker
varsel om måleravlesing på
SMS eller e-post.
Bli eKunde, du også!

Enkel løsning: Kundekonsulent Rune Kostøl oppfordrer alle til å bli eKunde. Foto: Arild de Lange Nilsen

Vinnerne i Agder Energi Netts eKunde-kampanje november 2011
Aud Haaland, Kristiansand
Rita Ballestad, Lyngdal
Thomas Parlow, Arendal

Sigurd Larsen, Søgne
Kenneth Wilhelmsen,
Kristiansand

De fikk hvert sitt gavekort på
3 000 kroner. Vi gratulerer!

Ved hver måleravlesning trekker vi tre vinnere blant de som sender oss målerstanden via SMS,
Internett eller bruker strømtelefonen. Hver vinner får et gavekort på 1 000 kroner.
Vinnerne blir kunngjort på aenett.no
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