


tema: Om strømmen går

- God hjelp hvis strømmen går

- Kjempesmart! Ved hjelp av 
sjekklista er det enklere for 
oss å finne årsaken til pro-
blemet hvis strømmen skulle 
gå. Er det for eksempel 
mørkt også i nabolaget, vet 
vi at det er feil i nettet og 
kan ringe feilmeldingstele-
fonen på nummer 07272 
for å melde fra, sier Karine 
og Daniel Wigh.

Flott tiltak
Som småbarnsforeldre til 
Mathea (3 år) og Philip 
(6 måneder) vet Karine 
og Daniel i Vågsbygd i 
Kristiansand hvor viktig det 
er med system og orden, 
også når det gjelder strøm. 
Daniel følger nøye med på 
forbruket og rapporterer 
jevnlig til Agder Energi Nett 
ved hjelp av Internett. De 

synes det er flott at selska-
pet nå sender ut klisterlapp 
til alle sine nettkunder.

- Kanskje vi skal plassere ei 
lommelykt i sikringsskapet? 
Da slipper vi å fomle rundt 
etter den i mørket når vi 
skal gå gjennom sjekklisten, 
sier Karine.

Bruk lappen!
Vi håper at du som nett-
kunde vil gjøre det samme 
som familien Wigh og feste 
klisterlappen i sikringsska-
pet. Kanskje har du allerede 
en tilsvarende lapp hen-
gende? Den nye lappen har 

Vedlagt i konvo-
lutten finner du 
klisterlappen 
”Om strømmen 
går”. Det er en 
sjekkliste som 
forteller hva du 
skal se etter der-
som strømmen 
går i boligen din 
og hvor du skal 
henvende deg 
for å varsle om 
strømbruddet.  

- Huskelappen vil garantert komme til nytte, sier Karine og Daniel Wigh. Her koser de seg på kjøkkenet sammen med barna Philip og Mathea. 

Vinnere av  
måleravlesnings-
konkurranser

Ved hver målerav-
lesning trekker vi tre 
vinnere blant de som 
sender oss måler-
standen via SMS, 
Internett eller bruker 
strømtelefonen.

Hver av vinnerne får 
tilsendt et gavekort  
på 1000 kroner:

1. mai 2009
Helge Lunde-Olsen, 
Kongshavn
Arne D. Bulie,  
Kristiansand
Grethe Boquist, Søgne

1. juli 2009
Bjørn Egil Homdrom, 
Rykene
Hege Kristiansen,  
Vennesla
Tore Fast, Tveit

1. september 2009 
Bjørn Jonny Håverstad, 
Sundebru
Merete Eftevand, Søgne
Jon Edvard Dybvik, 
Søgne

Ekstratrekning 30. juli:

Vinner av 1000 kroner 
fratrekk på nettleien
Elin Helene Selander, 
Nedenes

oppdatert kontaktinforma-
sjon. Vi anbefaler derfor at 
du fjerner den gamle, eller 
klistrer det nye eksemplaret 
oppå det gamle.

Selv om Agder Energi Nett 
har høy oppetid på strøm-
leveransen, oppstår det 
dessverre av og til feil-
situasjoner. Agder Energi 
Nett har da ansvaret for å 
utbedre feil i strømnettet 
utenfor boligen din. 
Kunden har selv ansvaret 
for å utbedre det elektriske 
anlegget i boligen.

Slik går du frem dersom strømmen går:

· Strømmen går hos deg og i nabolaget
 Det er feil i nettet. Kontakt Agder Energi Netts  
 feilmeldingstelefon på nummer 07272. Respons fra  
 publikum hjelper oss til raskere å lokalisere feilen. 

· Strømmen går bare hos deg
 Følg veiledningen på den vedlagte klisterlappen  
 ”Om strømmen går”.

· Informasjon til kundene i feilsituasjoner
 Vi sender SMS til våre kunder ved store og lang- 
 varige strømbrudd. Mer om SMS-varsling kan du lese  
 på www.aenett.no 



Agder Energi Nett: Serviceboks 634, 4809 Arendal
Mail: nett@ae.no  Feilmeldingstelefon: 07272  Kundesenter telefon: 07272  Mandag-fredag: 08.00-17.00
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RKundesenter
Vårt kundesenter, telefon 
07272, er åpent hver ukedag 
fra klokken 08:00 til 17:00. 
Hyggelige og dyktige kunde-
konsulenter hjelper deg med 
dine spørsmål.

Feilmeldingstelefon
Vår feilmeldingstelefon 
07272 er døgnbemannet.

E-post
Du kan sende en e-post  

Slik kontakter du  
Agder Energi Nett

med spørsmål til  
kundesenter.nett@ae.no.  
Vi lover deg rask tilbake-
melding. 

Fax
Vårt kundesenter kan nås  
på følgende faxnummer:  
38 60 70 02

Brev
Vår postadresse er:  
Agder Energi Nett, Service-
boks 634, 4809 Arendal.

Besøk oss
Vårt hovedkontor har 
adresse Stoaveien 14,  
Arendal. Du finner vårt 
kundesenter på Kjøita 6 
i Kristiansand (Telenor-
bygget). 
Våre åpningstider er hver-
dager fra klokken 08:00 til 
15:30.

Skal du flytte? Har du spørsmål om nettleien?  
Eller skal du melde fra om at strømmen har gått hos deg? 
Det finnes flere måter å kontakte Agder Energi Nett. 
 

Familien Wigh foretrekker Internett når de skal kontakte Agder Energi Nett.  
På www.aenett.no finner du nyttig og interessant informasjon om selskapets virksomhet. 


