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Nu byts elmätarna

Med de nya elmätarna, med automatisk av-
läsning varje månad, får hushållen bättre 
koll på elförbrukningen.

Tel: 0302-558 50
www.lerumenergi.sewww.linjemontage.se

Arbetet har precis börjat i Floda och 
avslutas i Härskogen i maj nästa år. 
15 300 elmätare ska bytas ut i Lerums 
kommun.

- Det här är den största investering-
en i Lerum Energis historia, säger pro-
jektledare Thomas Eriksson.

 Målet med projektet är att vi ska kunna läsa 
av kundernas elmätare minst en gång i må-
naden på ett effektivt sätt. Detta ska vara ge-
nomfört senast första juli 2009. 

De nya elmätarna skickar automatiskt av-
läsningar till Lerum Energi en gång i måna-
den. När projektet är klart kommer alla kun-
der att betala för den el man har förbrukat och 
preliminärfakturorna försvinner. Det blir då 
lättare att ha kontroll över sin elförbrukning.

- I framtiden kan vi även se andra nyttofak-
torer av det nya systemet. Till exempel snab-
bare lokalisera fasfel och lokala spänningsfall 
med mera.

Besked i god tid
Företaget Linjemontage har anlitats för att ut-
föra själva bytet.

- Från augusti 2008 till maj 2009 har vi åtta 
montörer igång i Lerums kommun. Cirka en 
vecka innan mätarbytet skickar Linjemon-
tage, via brev, en avisering om mätarbyte. 
I de fall mätaren sitter inomhus skickas ett 
förslag på tid för mätarbyte då kunden behö-
ver medverka för att ge montören tillgång till 

mätaren, säger Anders Holgersson på Linje-
montage.

Att byta mätare tar cirka en halvtimma, men 
strömmen kommer bara att vara avslagen under 
cirka 15 minuter. För ytterligare information 
och tidsplan gå in på www.lerumenergi.se.

Riddar Kyl har i över 20 år erbjudit 
marknaden miljövänligare, billigare 
och behagligare kyl-, klimat- och ener-
gianläggningar.
Riddar Kyl säljer, installerar och tillhandahål-
ler service på kyl-, frys- och luftkonditione-
ringsanläggningar för storkök, restauranger, 
butiker, kontor och industri.

Företaget genomför dimensionering och 
projektering av installationer samt erbjuder 
serviceavtal och utför årlig kontroll och rap-
portering till Miljö och hälsoskyddsförvalt-
ningen i respektive kommun.

Bil AC är även ett område som företaget 
har arbetat med i många år.

Riddar Kyl är återförsäljare för IVT  värme-
pumpar och tillhandahåller service på alla 
typer och fabrikat av luftluft-, luftvatten-, 
frånluft-, berg- och jordvärmepumpar.

Företaget arbetar med värmepumpar för 
villor, flerbostadshus och industrifastigheter.

Trygg och trevlig bekantskap

Tel: 0302-242 60  •  Fax: 0302-242 66
info@riddarkyl.se  •  www.riddarkyl.se

Riddar Kyl i Stenkullen 
i Lerum – en trygg och 
pålitlig leverantör av 
kyl-, klimat- och energi-
anläggningar.

Riddar Kyl AB är ackrediterat kontrollorgan 
av Swedac för kontroll av kyl- och värme-
pumpsanläggningar. Företaget är medlem i 
KYL, Kylentreprenörernas förening, samt 
SVEP, Svenska värmepumpsföreningen. Se-
dan januari i år är Riddarkyl AB även miljö-
diplomerade enligt Lerums kommun.

Riddar Kyl har installerat och utför service 
på många av kommunens skolor och övriga 
lokaler.

Riddar Kyl AB
Stenvägen 8 Stenkullen
0302-242 60
www.riddarkyl.se

Ett gott råd
Spara direkt med en

IVT värmepump
Bergvärme. Jordvärme.
Uteluft. Frånluft.
Vi har värmepumpen för 
bästa besparing hos dig

www.ivt.se

Före, under
och efter köp

Optima - Ny het
luftvärmepump

Välkommen!


