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Møter mørketida
med fulle magasiner

Absolutt alt i box:

Vi gir deg Norges
beste TV-tilbud!
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eFaktura

Markedskommentar:

– enkelt og greit!
Stadig flere får øynene opp for fordelene ved eFaktura. I stedet for å fylle inn
lange og vanskelige KID-nummer, kontonummer og beløp, kan du få en ferdig
utfylt faktura direkte i nettbanken.

Hvordan blir vinterens strømpriser?
Dette spørsmålet får jeg nesten daglig, og svaret er at det ser lovende ut.
Hele 87 prosent fyllingsgrad i vannmagasinene på landsbasis gjør Norge
praktisk talt selvforsynt. Det er 12 år siden fyllingsgraden var like høy i
august, og det er 12 år siden strømprisene var like lave som de er nå.

En godkjenning av opplysningene er alt
som skal til, og fakturaen blir betalt på
forfallsdato. Du bestiller eFaktura i nettbanken din – enten ved å gå inn på lisTv tilbydere av eFaktura, eller ved
tenAltibox
over
å takke ja til dette neste gang du skal
betale en regning.
Tv-tilbudet fra Altibox

Samtlige fiberkunder er nå omkoblet til
TAFJORD® sin nye tjenesteleverandør,
Altibox. Konverteringen har gått smertefritt, og vi gleder oss over å kunne tilby
markedets beste fiberbaserte tjenester
innen TV, internett og IP-telefoni.
Tilknytning til vårt fibernett gir deg blant
annet tilgang til unike programpakker og

INTERNETT TIL ALLE, OG
!
NORGES BESTE TV-TILBUD

filmleie direkte fra fjernkontrollen. I tillegg vil du med nyheten Altibox Chill

– grenseløs underholdning!

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. Tappes magasinene våre
raskt ned gjennom en tørr høst, kan vi bli nødt til å importere strøm i løpet
av vinteren. Faller dette behovet sammen med redusert strømproduksjon
og økt strømbehov i Europa, går prisene opp. På den andre siden er det
krise i Euro-land. Hvis fabrikker står og folk sparer i Europa, kan det slå
heldig ut for norske forbrukere og bedrifter.
I fjor vår, da importert strøm reddet oss nordmenn fra strømrasjonering,
viste beregningene at det ville ta fire år å fylle de tomme magasinene.
Ingen kunne forutse at naturen skulle fylle dem på fire måneder.
Som du forstår: Det er vanskelig å forutse strømprisene. Det ser lovende
ut, og terminprisene er normale, men sikker kan man aldri være.
Gunnar Hareide
Adm. direktør i Tafjord Marked
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Dersom du velger eFaktura fra TAFJORD®
innen 19.oktober, deltar du i trekningen
av en flunkende ny iPad!

ord med kraft:

Overløp: Åpning i dammen
hvor vannet renner over når
høyeste regulerte vannstand i
magasinet for et vannkraftverk
er nådd.

bli oppdatert!
For at viktig informasjon fra TAFJORD® skal nå fram til deg, hadde
vi satt stor pris på om du sjekker at viktige opplysninger som
adresse og telefonnummer stemmer. Ta en titt på neste faktura,
eller kontroller og oppdater på TAFJORD® sine egne nettsider.
Logg inn på «Min Private Side» og velg «Endre personinfo».

kunne se TV-kanalene dine akkurat hvor
du måtte ønske – enten fra PC eller nettbrett.
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Meld feil på veilys
Vi merker det allerede. Høsten har kommet og
kveldene blir mørkere. For å legge til rette for sikkerhet og trafikkavvikling på best mulig måte, trenger
vi i TAFJORD® hjelp fra deg.

Bruk av systemet vil føre til at feil rettes raskere opp,
men det kan fortsatt ta noe tid fra henvendelsen er
registrert til alt er rettet opp. Som tidligere kan feilmeldinger også formidles til TAFJORD® sitt kundesenter på telefon, 70 10 00 00.

TAFJORD® er tilknyttet et kartbasert websystem som
gir innbyggerne i Ålesund, Sula og Giske mulighet til
å melde inn feil på veilys.
På nettsiden www.veilys.tafjordkonsern.no finner du
et digitalt kart over kommunene Ålesund, Sula og
Giske, der alle veilys er synlige. Ved hjelp av fargekoder gir kartet en god oversikt over status på det
enkelte veilys. Feilmelding gis enkelt ved å markere
gjeldende veilys, fylle ut skjemaet som dukker opp
på skjermen, og trykke send.

www.veilys.tafjordkonsern.no

historisk
tilbakeblikk:

Nord-Europas høyeste
Den 95 meter høye Zakariasdammen ble bygget i perioden 1966-69, og var den gang Nord-Europas høyeste i
sitt slag. Tre gårder måtte settes under vann, hvorav to
av dem fremdeles var i drift. Ved lav vannstand kan du
fortsatt se murene etter disse. Det er bilvei helt frem
til dammen, som i dag er en populær turistattraksjon i
Tafjord.
Den mektige demningen kan romme hele 70 millioner
kubikkmeter med vann som brukes i TAFJORD® sin
energiproduksjon. Magasinet er det største av totalt 13 i
Tafjordfjellene.
Zakariasvannet har fått navnet etter Zakarias Knudson
Uri som druknet i vannet høsten 1793, da hesten hans
havnet i Rødalselva, og begge ble ført ut i Zakariasvannet.

Fra TAFJORD alarm til Sector Alarm
BKK har valgt å avslutte sin satsing på boligalarm.
Alarmvirksomheten er overtatt av Sector Alarm.
Tafjord Kraftnett er dermed ikke en del av denne forretningsvirksomheten. For deg
som kunde innebærer dette at Sector Alarm vil fjerne skiltene og klistremerkene
med ”TAFJORD alarm” på boligen din og erstatte disse med sine egne. Det vil også
bli vektere fra Sector Alarm sin samarbeidspartner, Securitas, som rykker ut dersom
og når det er behov for det.
TAFJORD® inngikk samarbeid med BKK i 2005. I denne perioden har BKK eid
alarmproduktet, og det er også de som har hatt vaktsentralen.
TAFJORD® har frem til nå stått for installasjon av boligalarmene, samt hatt
vektere som har rykket ut ved behov. Du kan lese mer om Sector Alarm på våre
nettsider.

2) Hva heter aktøren som har tatt over alarmvirksomheten
fra TAFJORD alarm?
3) Hva heter den nye totalløsningen som gir TAFJORD® sine
kunder markedets beste og mest innovative fiberbaserte
tjenester innen TV, internett og IP-telefoni?
Send svaret på e-post til quiz@tafjordkonsern.no innen 19.oktober,
og bli med i trekningen av en ekstern harddisk på 1 TB. Vinneren blir
kontaktet! Else K. Forshaug fra Skåthaugen i Ålesund ble den heldige
vinneren av en harddisk i forrige utgave av På nett.

www.tafjordkonsern.no
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QUIZ
Svar riktig på
tre spørsmål:

1) Hvor mye vann rommer Zakariasdammen?

