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Lerum Fjärrvärme AB erbjuder fjärr-
värme till både privatpersoner och fö-
retag i Lerums kommun. Företaget, ett 
dotterbolag till Lerum Energi AB, dri-
ver även tre vattenkraftverk i Säveån.

Fjärrvärme är ett vattenburet uppvärmnings-
system som i huvudsak drivs av biobränsle. 
Fjärrvärme är därmed ett modernt, miljörik-
tigt och koldioxidneutralt uppvärmningssys-
tem.

- Det finns en myt att man binder sig fast 
vid fjärrvärme för lång tid om man kopplar 
upp sig på vårt distributionsnät. Det är inte 
sant vi har tre månaders uppsägningstid, sä-
ger Ingemar Magnusson.

Lerum Fjärrvärme fortsätter att bygga ut 
fjärrvärmesystemen för att förbättra närmil-
jön i Lerum, Gråbo, Stenkullen och Floda. 
På så vis kan företaget ge allt fler ett kon-
kurrenskraftigt uppvärmningsalternativ som 
också är bekvämt och driftsäkert.

Frihet med fjärrvärme

Tel: 0302-558 50
info@lerumenergi.se

www.lerumfjarrvarme.se

Ingemar Magnusson

- Vi är ett lokalt värmebolag, som verkar 
genom långa affärsrelationer och med hög 
tillgänglighet. Vi kommer alltid att finnas 
kvar på den lokala marknaden, det är en 
trygghet för våra kunder, säger vd Håkan Da-
nielsson.

Lerum Fjärrvärme bygger nu ut fjärrvärme-
nätet i såväl Floda, Stenkullen, Lerum som 
Gråbo. 

- Det är intresset som styr vår utbyggnad. 
Kontakta oss så kan vi diskutera era upp-
värmningsbehov och om fjärrvärme kan vara 
av intresse, uppmanar Ingemar.

Håkan Danielsson

Tel: 031-44 27 11
www.telekontakt.se

Familjeföretaget Telekontakt AB har i 
över 35 år legat i branschens framkant 
inom telekommunikation, data, fiber, 
larm och säkerhet.

- Vi hjälper Lerums kommun att 
säkra fastigheter, skapa funktionella 
passersystem och därmed ge tryggare 
arbetsplatser som skolor och äldrebo-
enden, säger vd Dan Olsson.

Dan Olsson startade företaget 1973. Enmans-
företaget har idag växt till en 18 personer 
stark organisation som verkar inom tele-, 
data-, larm-, säkerhet- samt fiberinstallatio-
ner.  

Genom åren har Lerums kommun flitigt 
anlitat företaget och har kraftigt uppgraderat 
sina fastigheters säkerhets- och passeran-
läggningar, till trygghet för alla som vistas i 
dessa lokaler. 

- Lerum har idag ett 35-tal objekt med 
fjärrstyrda och digitaliserade styrsystem. 
Det handlar inte bara om inbrotts- och brand-
larm eller effektiva och flexibla passagesys-
tem. Även energiförbrukning, belysning och 
varmvattentillförsel kan kontrolleras vilket 
bland annat minskar brandrisker och förhin-
drar översvämningsrisker vid läckande rör, 
förklarar Stefan Olsson.

Egen produktutveckling
Telekontakt AB utvecklar även egna medi-
acentraler, kopplade till fiberkabel direkt in i 
lägenheterna, som erbjuder telefoni, data, tv, 
porttelefon och el- och varmvattenmätning. 
Det senaste året har företaget levererat cirka 

Medverkar till ett tryggare Lerum

Telekontakt AB fortsätter sin expansion som 
pålitlig partner i data- och telebranschen och 
har i vår byggt ut sin anläggning i Partille. 
På bilden testar Anna Olsson och Stefan Ols-
son fastighetens passersystem.

400 mediacentraler till, och i samverkan med, 
SGS-Studentbostäder i Göteborg. 

- I Lerum har vi ett nära samarbete med 
Lerumsföretagen Alf Ericsson Elektriska 
AB, Agitar El och Lerums Larm & Lås AB, 
säger Anna Olsson.

Telekontakt AB är miljödiplomerat av Gö-
teborgs stad.

Alf Ericson El i Lerum är 
kunskapsföretaget som alltid 
strävar efter förbättringar. 
- Vi har ett starkt varumärke 
på vår marknad – nu instal-
lerar vi i Förbos passivhus 
i Norra Höjden. Vi jobbar 
mycket med energieffektivi-
seringar, säger ägare Lars 
Zacharoff.

Alf Ericson El, kvalitets- och mil-
jöcertifierat enligt ISO 9001 och 
14001, har i över 40 år varit ett 
stabilt företag i branschen. Sedan 
tidigt 1980-tal har företaget varit 
verksamt på den lokala marknaden 
i Lerum.

– Lerum, med omnejd, är vår ab-

Kunskapsföretag att lita på

Stakebergsvägen 3, 443 95 Stenkullen
Tel: 0302-52 29 40 • Mobil: 0709-52 29 41 • lars.z@ael-lerum.se Ett starkt team med Lerum som hemmaplan: Alf Ericson El.

soluta hemmamarknad. Med vårt 
strategiska läge i Stenkullens före-
tagspark når vi snabbt ut till våra 
kunder med våra åtta servicebilar.

Med där det händer
Förutom service verkar företaget, 
med elva montörer, inom kraft-, be-
lysnings- och teleinstallationer vid 
såväl ny-, om- som tillbyggnatio-
ner. Kunder är företag, industrier, 

offentlig förvaltning, fastighetsä-
gare samt även privatpersoner. 
Företaget avslutade nyligen instal-
lationsuppdragen i Nääs Skönhets-
fabrik och Länshems nya lokaler på 
Lilla torget.

Alf Ericson El är medlem i in-
köpsorganisationen Elkedjan som 
är en viktig länk för bra inköp och 
vidareutbildning med spetskompe-
tens.


