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De 4400 elforbrugere i Aars-Hornum 
El-Forsyning slipper nu for at aflæse 
deres elmåler selv. Det skyldes, at 
den lokale elforsyning ved udgangen 
af sidste måned blev færdig med at 
udskifte samtlige elmålere hos for-
brugerne. De nye målere kan meget 
mere end de gamle, f.eks. fjernaflæse 
forbruget, måle den aktuelle effekt og 
fungere som triptæller.

Det betyder, at forbrugerne fra nu af 
ikke modtager de sædvanlige selvaf
læsningskort i december, men deri
mod kun en opgørelse i februar på 
grundlag af det fjernaflæste forbrug.

Med de nye elmålere er
elforsyningen på forkant
– Med de nye elmålere er Aars
Hornum ElForsyning på forkant, 

understreger direktør Morten Degn, 
Aars. Der er nemlig først i 2020 lov
krav om at elmålere skal kunne fjern
aflæses. Vi valgte at tage investeringen 
allerede nu, så vi kan yde den service 
over for vore forbrugere, at de kan få 
fjernaflæst deres forbrug.
På den måde tager AarsHornum 
ElForsyning hul på den fagre ny el
verden, hvor der inden for de kom
mende år vil blive sat fokus på at for
bruge strømmen i lavlastperioderne 
for at sprede forbruget over hele døg
net  mere, end tilfældet er i dag.
På sigt vil der utvivlsomt blive mulig
hed for at afregne på timebasis.
De nye elmålere med fjernaflæsning 
giver den lokale elforsyning mulighed 
for at rådgive forbrugerne ud fra et 
langt bedre grundlag end hidtil.

Elforsyningen kan afbrydes
og tilsluttes via radionetværket
En anden funktion, der sparer elfor
syningen for arbejde, er når det dre
jer sig om at afbryde elforsyningen 

til en husstand i tilfælde af tekniske 
problemer eller manglende betaling. 
Denne manøvre kan nu foretages fra 
Elforsyningens administration. Når 
huset igen skal tilsluttes elforsyningen, 
sker det ved et tryk på en knap hos 
forbrugeren, efter at administrationen 
har gjort tilslutningen klar. 
– Vi er ikke i tvivl om, at de seks milli
oner, vi har investeret i de nye målere 
fra Kamstrup er givet godt ud, slutter 
direktør Morten Degn, AarsHornum 
ElForsyning.

Elforbrugerne 
i Aars og Hornum
får nu fjernaflæst 
deres forbrug

Direktør Morten Degn og maskinmester Kjeld Østergaard, ved en af de nye Kamstrup-målere.

Kontorassistent Winnie Aagaard kan til- og 
frakoble elforsyningen via sin computer her på 
Industrivej 91 i Aars.

Elektriker Kaj Grøn Jensen afmonterer her en 
af de gamle målere i Aars.

Læs om El-Forsyningens lejesvende
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lejet ind hos Dansk Skalform og 
Lyngsoe Systems. Da jeg har bow-
lingcentret og UNO-X stationen på 
Vestre Boulevard samt værtshuset 
Gendarmen, er det godt at tage arbejde 
ind i et omfang, som muliggør at skrue 
lidt op og ned efter arbejdsbyrden i 
mine øvrige aktiviteter.

Elinstallatør Torben Sørensen, Farsø, 
er også godt tilfreds med at være 
lejesvend hos Aars El-Forsyning 
Entreprise A/S.
– Da jeg kom til Vesthimmerland fra 
Holbæk for et par år siden, havde jeg 
ikke mange kunder i lokalområdet. Jeg 
har arbejdet mest for elforsyningen i 
Aars og samtidig haft nogle faste kun-
der ved siden af. Det giver ro at være 
sikret en vis beskæftigelse, hvilket er 
tilfældet med renoveringsprojektet i 
Mariagerfjord Kommune, understre-
ger Torben Sørensen.

Elinstallatør Niels Thyrrestrup, Hor-
num, har drevet sit eget firma i syv år.
– Jeg har blandt andet haft nogle ugers 
arbejde på Fjerkræslagteriet Danpo. 
Det er rart at have gadebelysningsop-
gaven, som sikrer, at der er noget fast 
at se til et stykke tid frem. Desuden er 
det jo muligt at indpasse andre presse-
rende opgaver, siger Niels Thyrrestrup.

Morten Degn er godt tilfreds med el-
lejesvendene.
– Ved at entrere med dem styrker vi 
beskæftigelsen og dermed udviklin-
gen i vort lokalområde. Og det er vel 
i grunden ikke så galt, slutter Aars 
El-Forsynings direktør.

Den store opgave med udskiftning 
af gadebelysning i Mariagerfjord 
Kommune skaber travlhed hos Aars 
El-Forsyning Entreprise A/S. Der er 
beskæftiget fire ekstra elektrikere – og 
det er en form for elbranchens leje-
svende – vel at mærke fra lokalom-
rådet.

– Vi lejer flere lokale elektrikere med 
egne firmaer, oplyser direktør Morten 
Degn, Aars El-Forsyning.  Da vi ikke 
kan forvente et så stort permanent 
aktivitetsniveau, er det formålstjenligt 
at leje firmaerne til at arbejde på denne 
opgave. Det giver den fornødne flek-
sibilitet, og det er mit indtryk, at det 
også passer de implicerede elektrikere 
godt.

Kan indpasse el- arbejdet
i sine andre aktiviteter
Elinstallatør Kenneth Rasmussen, 
Aars, der er uddannet maskinmester, 
arbejder sammen med sin ansatte elek-
triker Chr. Madsen, Farsø, som firma 
med gadebelysningsopgaven.
– Det passer mig godt at have en sådan 
freelanceopgave, fortæller Kenneth 
Rasmussen. Mit firma har også væ ret 

Aars El-Forsyning Entreprise får hjælp
til gadebelysning af flere el-lejesvende

Aars El-Forsyning har travlt i Mariagerfjord Kommune
Aars El-Forsyning Entreprise A/S har travlt i denne 
tid. Hver morgen sætter to hold fra Aars kur-
sen mod syd for at udskifte gadelamper i Hobro, 
Hadsund, Mariager, Als samt andre mindre byer i 
Mariagerfjord Kommune. 

Ved arbejdstids ophør vender mandskaberne tilba-
ge til Industrivej 91 i Aars, hvor Aars El-Forsyning 
Entreprise A/S har hjemsted. Mens der er flotte nye 

gadelamper med på udturen, er der gamle udslidte 
lamper med tilbage til Aars, hvor de miljøbehand-
les og afhentes af godkendte skrotfirmaer.

Aars El-Forsyning Entreprise A/S vandt via et bud 
på 11,3 millioner i sommer en licitation i konkur-
rence med syv andre selskaber/firmaer. Arbejdet 
består i udskiftning af cirka 2600 armaturer samt 
kabellægning af 7,5 km luftledning og opsætning 
af nye master.
– Det går rigtig godt med udskiftningen, for-
tæller direktør Morten Degn, Aars-Hornum 

El-Forsyning. Vi har på nuværende tidspunkt 
skiftet over 1000 armaturer og arbejder os lang-
somt, men sikkert ind på udskiftningen af cirka 
40 lamper om dagen. Opgaven skal være fuldført 
inden sommerferien 2015. Vi er glade for, at 
Mariagerfjord Kommune valgte os til at udføre det 
store renoveringsarbejde.

Aars El-Forsyning Entreprise A/S har god erfaring 
med at udføre belysningsopgaver, f.eks. i Aars, 
Arden og Holstebro og har den fornødne eksper-
tise til at skabe et godt resultat.

Den lokale elforsynings lampeudskiftnings-
hold. Fra venstre Niels Thyrrestrup, Hornum, 
Chr. Madsen, Farsø, Kenneth Rasmussen, 
Aars, Kjeld Østergaard, Aars-Hornum El- 
For syning, Torben Sørensen, Farsø, og Kaj 
Grøn  Jensen, Aars-Hornum El-Forsyning.

Elektriker Chr. Rasmus-
sen og elinstallatør Ken-

neth Rasmussen med 
lampeskrot fra Mariager-

fjord Kommune.

Direktør Morten Degn med en af de nye gadelamper, 
som installeres i Mariagerfjord Kommune.
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Lyskilderne fra de mange gamle 
gadelamper i Ma ri agerfjord Kom
mune bortskaffes på miljømæssigt 
korrekt måde. Efter at lyskilderne 
er sorteret fra, anbringes de gamle 
armaturer og skærme i en container, 
mens lyskilderne opmagasineres for 
sig. Lyskilderne er kviksølvholdige, 
hvorfor de ifølge en 
EUforordning skal 
udfases. Elskrottet 
afhentes og bort
skaffes af et mil
jøgodkendt skrot
firma. På billederne 
ses Morten Degn 
(ved lyskilderne) 
og Kaj Grøn Jensen 
(ved containeren) 
på elforsyningens 
domicil, Industrivej 
91 i Aars.

Pas på 
Gul Strøm
Vi oplever, at vore kun
der bliver kontaktet af 
Elhandelselskabet Gul 
Strøm, som foregiver  at 
samarbejde med Aars
Hornum ElForsyning om 
levering af el.
Det er ikke tilfældet. Vi 
har ingen samarbejdsafta
ler med Gul Strøm eller 
andre elhandelsselskaber.
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Aars El-Forsyning Entreprise 
bag avanceret stibelysning
Hvorfor ikke bruge verdens mest 
intelligente stibelysning, som via 
mo derne teknologi udnytter energi-
en optimalt ved at tænde lamperne, 
når der er færdsel på stien?

Det er i al fald tilfældet, når Aars 
ElForsyning Entreprise A/S inden 
jul etablerer nye belysningsarmatu
rer på Himmerlandsstien i Aalestrup. 
Det gælder strækningen mellem 
Toftegårdsvej og Vestergade. 

Den nye stibelysning fungerer på 
den måde, at sensorer i lysarmatu
rerne automatisk tænder, når der er 
færdsel på stien i mørke/tusmørke. 

Miljørigtig 
bortskaffelse

Når fodgængeren eller cyklisten har 
passeret lampen, slukkes den igen. 
Lamperne kommunikerer indbyr
des. Lysstyrken reguleres i god tid, 
så der er masser af lys på stien, når 
der er færdsel på den. Når der ikke 
er trafik på stien, dæmpes lyset auto
matisk til ti procent af fuld styrke.

– Vi er glade for at medvirke til den 
grønne cykelsti i Aalestrup, pointe
rer direktør Morten Degn fra den 
lokale elforsyning.

Aars ElForsyning Entreprise A/S 
vandt Vesthimmerlands Kommunes 
licitation over opgaven i Aalestrup 
med et bud på 318.500 kr.
De avancerede elarmaturer leveres 
af FocusLighting.

Sådan kommer stibelysningen fra Focus 
Lighting til at tage sig ud i Aalestrup.
Billedet er fra Kanalforbindelsen i Odense.
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