
Tema:

Farlig fine julelys
- Skaper stemning, men kan bli en brannfelle

Nettnytt
Nyhetsbrev fra Agder energi Nett Nr. 2-2010



tema: elektriske julelys

Rundt spisebordet hos familien Rosaas i Vennesla diskuterer Hanne og Egil,  
og barna Dennis (11), Athina (9) og Markus (13), hvordan huset skal pyntes til jul. 
Magne Håland (t.v.) fra Agder Energi Nett, gir gode råd om sikker julebelysning.

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 2010
Svein Hornset, Froland
Roald Audun Sivertsen, 
Arendal
Cecilie Adriaenssens, 
Mandal

1. juli 2010
Ellen Hansen, Kristiansand 
Olav Jørgensen, Arendal 
Torstein Landås, Iveland 

1. september 2010
Ole Einar Cristensen, 
Grimstad 
Arnfinn Welo, Vatnestrøm 
Arvid Valente, Flekkefjord 

elektriske julelys kan være brannfeller
- Det blir ikke 
skikkelig jule-
stemning uten 
masse lys, sier 
familien Rosaas 
fra Vennesla.

•  Sjekk at julebelysningen er CE-merket. Det viser at  
 produktet er testet etter gjeldende krav. 
•  Utendørs julelys skal være merket med en høy  
 IP-kode, for eksempel 55 eller høyere. 
• Trekk ut stikkontaktene til julelys når man legger  
 seg om natten eller forlater huset. 
• Padder med mange stikkontakter kan utgjøre en  
 brannfelle. Vi anbefaler å heller installere flere  
 stikkontakter på veggen.
• Oppbevar belysningsutstyr innendørs mellom  
 sesongene. Vær og vind påvirker koplinger og  
 ledninger.

Magnes gode råd 

Når det stunder mot advents-
tid blir det hektisk aktivitet 
i Vennesla, hvor Athina (9), 
Dennis (11) og Markus (13) 
bor sammen med mamma 
Hanne og pappa Egil. Det skal 
henges opp julelys både i hus 
og hage. Slik skapes den rette 
stemningen i årets mørkeste 
måned.

- Jeg er svak for utelys, 
medgir Egil. Hanne er mest 
opptatt av å få advents-
staken og den kjempestore 
adventstjernen i papir opp  
i stuevindet.

- Nå blir det jul, jubler Athina, 
når hun ser alle de skinnende 
lysene. Dennis synes det er 
greit med lys, men ingenting 
slår julebrus og kakemenn. 

Farlig pen julepynt
- At elektrisk julebelysning er 
pent, er nok de fleste enige 
om. At det også kan være 
brannfarlig, er det ikke fullt så 
mange som tenker over, sier 
Magne Håland, fagsjef hos 
Agder Energi Nett. Han er 
på førjulsbesøk hos familien 

Rosaas og har noen gode 
råd med i sekken.
 
- Over halvparten av bolig-
brannene i Norge skyldes 
tekniske feil med - eller  
feil bruk av - elektriske 
installasjoner, deriblant 
julebelysning. Desember er 
dessverre høysesong for 
slike branner, sier Håland.

Med noen enkle forholds-
regler er mye gjort for å 
redusere brannfaren i de 
tusen hjem.

- Det er godt å bli minnet 
om farene med bruk av 
julelys. Selv om vi prøver å 
ta forholdsregler, er det lett 
å glemme seg i en travel 
juletid, sier Egil og Hanne.
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Agder Energi Nett: Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal  E-post: nett@ae.no  Feilmeldingstelefon: 07272  
Kundesenter telefon: 07272  E-post: kundesenter.nett@ae.no  Mandag-fredag: 08.00-17.00

8000 får besøk

Boligens elektriske  
installasjoner sjekkes og 
det blir informert om el-
sikkerhet og farene som er 
forbundet med feil bruk av 
elektrisk energi.

Tjenesten, som er gratis, 
kan bidra til at boligeiere 
får avdekket feil som  
ellers kunne fått store 
personlige og økonomiske 
konsekvenser. Kontrollene 
er lovpålagte.

Dessverre oppdager vi ofte
feil og mangler i mange
boliger. Da får boligeier en
frist til å rette opp i feilene,
sier Magne Håland, fagsjef i 
Agder Energi Nett. 

Ønsker man en kontroll av 
anlegget utenom Agder  
Energi Netts inspeksjoner, 
kan man henvende seg til 
en lokal el-installatør. Det 
må boligeier selv betale for.
Håland håper at økt  
informasjon om brannrisiko

vil bidra til at antall bolig- 
branner i Norge går ned i 
årene som kommer.

På vår nye nettside
www.aenett.no finner du
mer informasjon om el-tips.
Du finner også flere selv-
betjente tjenester som
gjør det enkelt for deg
som nettkunde å komme
i kontakt med oss.

Stikk innom nettsiden
vår og bli opplyst!

Nettkunde Glenn Kjetil Nystøl fra Froland får gode råd fra fagsjef Magne Håland i Agder Energi Nett.

Hvert år får rundt 8000 huseiere på Agder besøk av  
en tilsynskonsulent fra Agder energi Nett


