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• Ännu ett händelserikt år med mycket investeringar 

– Bra utveckling
• Ökad omsättning

• Det bokförda värdet på våra Anläggningar har ökat med 2,3 Mkr och vi har pågående arbete om 7,6 Mkr

• Vårt anläggningskapital har ökat med 2 Mkr till 46 Mkr. 

• Våra skulder har minskat med 0,3 Mkr till  22,6 Mkr.

• Bra resultat (3,7 Mkr)

– Vi har fortsatt att väder och avbrottssäkra vårt nät.

– Inga nya föreläggande från myndigheterna

– Betydligt minskad avbrottstid.



Vad har vi gjort 2019

• Projekt

– Avslutat ombyggnationen pga E22 vid Sätaröd ca 7 km kabel.

– Avslutat kabelarbeten i Ella ca 4 km

– Påbörjat och avslutat kabelarbeten Äsphult-Rickarum ca 4 km klart mars 2020

– Påbörjat och driftsatt delarn av kabelförläggning i Lunnahöja ca 6 km.

– Påbörjat nedläggning av kabel till Bosarpsjön och Bosarps sommarby ca 6 km
• Samverkan med Hässleholms fiber

– Bytt de stora transformatorerna i Linderöd och Tjörnarp pga att vi upptäckte 
PCB i liten mängd vid provtagning.



Vad har vi gjort 2019
• Myndighetsrelaterat

– Lämnat in och erhållit nytt underlag för intäktsåren 2020-2023.

– Vår erhållna intäktsram för perioden 2020-2023 ger oss utrymme att fortsatt investera 
för att förbättra leveranssäkerheten åt våra kunder. 

• Avbrotts rapporteringen för 2019
• Visar på en halvering av avbrottstiden för våra kunder från 505 minuter till 216 min

• Ca 1000 kunder har god leveranskvalitet dvs max 3 avbrott under året som är längre än 3 min.

• Inga kunder har dålig leveranskvalitet dvs fler än 11 långa avbrott under året. 

• Ingen avbrottsersättning har utbetalts, dvs inga kunder har haft sammanhängande mer än 12 
timmar avbrott.

• De kunder som drabbas av många avbrott är i de flesta fall där vi håller på eller planerar att 
bygga om under 2020 eller 2021.



Pågående/planerade projekt 2020

• Inkoppling av våra nedgrävda ej spänningssatta högspänningskablar
– Bosarpssjön och Bosarps Sommarby, samt i Karlarp och Korsaröd.

• Ombyggnation av stationen i Tjörnarp och Häglinge bygdestn (beställda).

• Kabling i Ullarp-Årröd samt ringmatning Tågarp-Troröd, samt Sandåkra
(projektering pågår för utförande under 2021)


