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En ovanligt  
pigg 100-åring
I januari 2014 fyller BTEA 100 år. Det ska vi 
fira längre fram under våren. Vi har en lång his-
toria som du kan se glimtar av på sista sidan. 

I dag är BTEA ett växande företag med fler 
kunder, stark framtidstro och nya spännande 
 affärsidéer. Vi har nyligen börjat dra fiber för 
bredband och satsar på snabbladdare för elbilar 
och mikroproduktion med solceller. Detta och 
mer kan du läsa om i denna jubileumsskrift. 

Välkommen!

Jörgen Mattsson, 
vd BTEA

Bergs Tingslags Elektriska AB
Olstavägen 26, 840 31 Åsarna
0687-552 00 • info@btea.se

www.btea.se
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Hösten 2013 började BTEA bygga fibernät 
för bredband. Först i tur är Skålan, Klövsjö 
och Rätan.

NÄR STIG LARSSON för några år sedan flyttade 
hem till Skålan efter 20 år i Östersund 
var han bekymrad över om internetupp-
kopplingen räckte så att han skulle kunna 
fortsätta jobba hemifrån vid behov. 

– Mobilnätet var inte att tänka på och det 
är fortfarande uselt. Net1 fungerade inte 
 heller. Till sist fick jag 7 megabit via adsl, 
men det nätet hotas med nedläggning i 
januari, berättar Stig.

När eldsjälen Tord Nordin drog igång en 
förstudie kring fiber var Skålanborna genast 
med.

– Skålans byaråd samlade 55 intressenter  
i första omgången. Nu är det 64 som har 
anslutit sig. Det är nog 90-95 procent upp-
slutning i bygden, tror Stig.

När installationen är klar kan Stig få upp 
till 200 megabit, beroende på vilket avtal 
han väljer. BTEA samarbetar med ServaNet 
som ägs av kommuner och energibolag i 
södra och mellersta Norrland. I nätverket 
finns åtta tjänsteleverantörer som erbjuder 
internet, telefoni och TV. Fibernätet byggs 
med ekonomiskt stöd från staten och EU.

Vässad fjärrvärme  
i Svenstavik UPPLYST. 

Björn 
Göransson 
byter till 
energisnåla 
LED-lampor.

FULL KOLL. Anders Karlsson är drifttekniker. 
Vattnet håller 77–110 grader när det pumpas ut, 
beroende på årstid och utetemperatur. 

BTEA bygger fibernät för bredband

De senaste åren har ett 30-tal nya villakunder upptäckt nyttan  
med fjärrvärme verket i Svenstavik. Nu är anläggningen ännu bättre 
rustad för att ge bekymmersfri värme.

DEN STORA PANNAN ELDAS MED spån och flis som kommer med lastbil från 
sågverket i Skanderåsen, cirka fem kilometer från samhället. 

Bränsleförrådet har fått tio nya LED-lampor vilket sänkt effekten från 
400 till 45 watt per ljuspunkt. Efter pannan finns två stora pumpar som 
ser till att värmen kommer ut till abonnenterna. De har också bytts.

– De gamla pumparna gick kontinuerligt och krävde 18,5 kilowatt. 
De nya som är tryckstyrda går bara så hårt som behövs, och drar för 
tillfället bara 3,4 kilowatt. Det kommer att spara mycket pengar från 
vår till höst. Vi räknar med att investeringen kan vara intjänad på två-
tre år, säger Björn Göransson som är en av två drifttekniker.

Han och Anders Karlsson ser till att det finns bränsle, sköter under-
håll och reparationer, förbereder faktureringsunderlag och en mängd 
sysslor. De tar också emot felanmälningar – fast inte så ofta. När en 
fjärrvärmeanslutning väl är injusterad så funkar den bara. 

Nu finns också en nybyggd panna för oljedrift, som backup för den 
ordinarie pannan. Björn är stolt över att värmeverket sällan går på 
olja, inte ens som tillskott när det är som kallast. Genom att stoft-
avskiljningen förbättrats och flygaskan återförs till förbränningen är 
pannan mycket effektiv. Av de drygt 19 000 kubikmeter biobränsle 
som matas in varje år blir det 10 kubikmeter aska. Årsproduktionen 
2012 var 12,5 gigawattimmar. Värmeverket har i dag drygt 70 kunder 
och kapacitet för cirka 10 villor till. 

UPPKOPPLAD. Stig 
Larsson i Skålan får 
bredband via fiber.
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När Susann Perssons solceller ger mer el 
än hon behöver kommer energin andra till 
godo, och själv får hon ny el i utbyte när 
hon behöver den. Det kallas mikroproduk-
tion med nettoavräkning.

SUSANN PERSSON HAR ETT fritidshus i Hover-
berg som hon använder både sommar och 
vinter. Våren 2013 monterade hon solceller 
på taket. 

– Jag köpte så många som fick plats på 
taket, och hoppas att de ska ge ungefär lika 
mycket el som jag gör av med här i stugan 
per år, säger Susann.

Till skillnad från en traditionell solan-
läggning som laddar 12-voltsbatterier så 
är de här cellerna kopplade till elnätet. Det 
har två fördelar: Dels utnyttjas solcellernas 
fulla potential under den ljusa årstiden, och 
dels får Susann ett tillgodohavande som 
hon kan använda den mörka årstiden när 
solelen inte räcker. Metoden kallas netto-
avräkning.

När Susann bestämde sig för att bli mikro-
producent vände hon sig först till BTEA för 
att få en ny elmätare som kan mäta både 
utgående och ingående ström. Mätaren är 
förutsättningen för att systemet ska fungera 
och det kostar inget extra att få den. 

Det är också viktigt att anläggningen 
kopplas in på rätt sätt, så att solcellerna slu-
tar leverera om det blir strömavbrott i nätet, 
annars blir det farligt för montörerna. 

Varje månad stäms skillnaden mellan 
produktion och förbrukning av. Överskott 
sparas till en månad med underskott. Det 
kan alltså inte bli så att elmätaren går 
baklänges.

– Nu under sommaren står det noll i 
elkostnad på räkningen, säger Susann.

Installationen kostade cirka 45 000 kro-

nor och Susann har sökt investerings bidrag 
med 35 procent från länsstyrelsen.

– Alla frågar om jag tjänar pengar. Det 
gör jag inte, men jag är övertygad om att 
det sänker mina energikostnader framöver, 
säger Susann.

För henne är det en ideologisk handling. 
Hon är engagerad i miljöfrågor och tycker 
att det är viktigt med mer förnybar energi. 
Av den anledningen har hon också köpt en 
elbil och undersöker om familjens andra bil 
går att köra på biodiesel. 

ENERGIRIK. När Susann fick upp solceller på taket visade det sig att de omgivande träden 
gav mycket skugga – så nu har hon också fullt i vedboden och fullt upp vid klyven framöver. 

Mikroproduktion: 
Susann byter egen el mot köpt

BTEA välkomnar fler mikroproducenter
Bergs kommun har lika 
mycket solinstrålning som 
södra Tyskland på årsbasis. De 
senaste åren har solceller blivit 
billigare. Förutsättningarna för 
solel är alltså goda. 

– Vi har flera års erfaren-
het av mikroproduktion med 
solceller. BTEA:s ledning är 
övertygad om att solceller 
kommer starkt, och ser fördelar 
med att de kopplas till elnätet 
istället för till batterier. Att bli 

mikroproducent är mycket 
enklare än vad folk tror. Det 
ger samma nytta som att 
isolera huset eller byta till en 
effektivare värmepump, säger 
Thorsten Handler vid BTEA. 

På BTEA:s garage i Åsarna 
finns en solanläggning på  
20,8 kW som på ett halvår 
gett 13 000 kilowattimmar.  
Det räcker för att köra före-
tagets elbil 8 125 mil, mer än 
två varv runt jorden.

VISSTE DU ATT?
... det går att sätta solceller i öst-västlig 
riktning för att få jämnare elproduktion 
över dagen.
... solceller kan ge mycket el även en 
vårvinterdag, tack vare naturlig kylning 
och reflektioner från snön. 

”Nu under  
sommaren  

står det noll i 
elkostnad på  

räkningen”
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I det tysta pågår en kraftutbyggnadsboom i Sverige. 
På tre år har BTEA kopplat in tre nya vindparker och 
nu är det ”fullt” i nätet.

– Det finns förfrågningar om att bygga ytterligare 
ett 20-tal vindkraftparker i vårt område. Men då 
måste stamnätet byggas ut, säger Jörgen Mattsson 
som är vd vid BTEA. 

VATTENKRAFTEN OCH stamnätet byggdes under 1960- 
och 1970-talen. I Ljungan finns fem vattenkraftverk 
som ägs av Eon: Flåsjö, Trångfors, Rätan, Turinge och 
Bursnäs. De har en effekt på totalt 159 megawatt och 
producerar ett normalt år cirka 647 gigawattimmar.

Nu under 2010-talet kommer vindkraften. Först 
byggdes 5 vindkraftverk på Rätans-Digerberget, 
sedan 3 verk på Middagsberget i Skålan, och nu 26 
vindkraftverk på Mullberget vid Rätan. Deras sam-
manlagda effekt är 98,5 megawatt och årsproduktio-
nen beräknas till över 280 gigawattimmar.

Om alla vindkraftplaner förverkligas så finns det 
snart mer vindkraft än vattenkraft. 

– Projekten omfattar över 200 verk med en total ef-
fekt på 450 megawatt. Stamnätet klarar inte av att ta 
emot så mycket. Vi har påtalat det här i flera år men 
får inte gehör, säger Jörgen.

Att bygga ut kraftnätet beräknas kosta ungefär 90 
miljoner. BTEA och företagets 7 000 kunder kan inte 
betala den  investeringen. De som vill bygga vind-
kraftparkerna kan, men får inte. Lagen sätter stopp.

– Behovet av en nätinvestering på 90 miljoner kro-
nor  stoppar investeringar på 7 miljarder i vår region, 
konstaterar Jörgen Mattsson.

Stort intresse 
för vindkraft 

”Det finns  
förfrågningar om att 
bygga ytterligare ett 

20-tal vindkraftparker 
i vårt område. Men 

då måste stamnätet 
 byggas ut”

Jörgen Mattson, vd vid BTEA

Elnät i ständig  
förbättring
BTEA:S STÖRSTA OCH viktigaste uppgift är att 
förnya och förstärka elnätet genom att byta ut 
gamla ledningar, stolpar och transformatorer. 

– Där satsar vi allra mest pengar, i både 
material och arbetstid räknat, säger Roel 
Fjellner vid BTEA.

De senaste tio åren har företaget satsat 
i snitt 18 miljoner per år på elnätsarbeten. 
En hel del utförs vintertid, då tjälen gör 
det enkelt att komma ut med grävmaskin, 
snöskoter eller vessla i terrängen. 

Under samma period har kunderna ökat 
med 10 procent, och den installerade trans-
formatoreffekten med drygt 30 procent. Det 
beror framför allt på att det byggs nya liftar, 
hotell och fritidshus i fjällen. 

– 2010 invigdes Skandinaviens snabbaste 
6-stolslift, Grizzly Express, i Björnrike.  
Det innebar att vi fick bygga en ny hög-
spänningsledning till motorn längst upp på 
Blästerfjället, berättar Roel.  

Medan Bergs kommun byggde ett nytt 
reningsverk för Storhogna, Klövsjö och 
Katrina rådde byggstopp. Nu är stoppet 
hävt och BTEA märker ett stort intresse för 
att ansluta fler hus och tomter till el och 
bredband. 

VISSTE DU ATT?
du kan anmäla grävarbeten via  

ledningskollen.se – så undviks avgrävda 
kablar och avbrott.
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Ute är det -14 grader och tjälen nalkas. 
Peter Göransson och hans kollegor gräver 
kabel till ett nytt tomtområde i Klockar-
fjällvallen, nära Vemdalen. 

– KABELGRÄVNING JOBBAR VI mest med på 
sommaren. På vintern är det mer stolpar, 
linor och jobb i luften. Det kan vara nya 
tomtområden som ska anslutas eller gamla 
ledningar och stolpar som ska bytas ut, 
säger Peter.

Peter har jobbat för BTEA sedan hösten 
1990. Då var han aktiv skidåkare i Åsarna 
IK, inte i landslaget, men duktig på lång-
lopp och fick ibland köra något världscup-
lopp. Under barmarkssäsongerna röjde han 
och andra skidåkare kraftledningsgator. 

Den största framgången i skidkarriären 
kom 1998 då han vann Vasaloppet på 
rekordtid, 3.38.57, ett rekord som stod sig 
ända till 2012 då Jörgen Brink slog det.

– Jag hade rekordet i 14 år. Det är jag 
otroligt nöjd över. Under tävlingen var jag 
glad att jag var trea, och jagade tvåan. Det 
blev kamp ända in mot Mora. I Moraparken 
fick jag syn på Staffan Larsson som ledde. 
Jag gav allt och 150 meter före mål var jag 
ikapp. Sen lyckades jag komma en skid-
längd före i mål. Det var först dagen efter 
som jag riktigt fattade att jag hade vunnit. 

2002 FICK HAN fast anställning som  montör 
och våren 2003 avslutade han skid karriären. 
Det var inte längre roligt att träna sex dagar 
i veckan. Numera är han ledare för ungdo-
mar i åldrarna 13–16 år två dagar i veckan, 
och åker skidor för nöjes skull. 

– Jag har haft nytta av att ha god fysik i 
jobbet, när man exempelvis ska patrullera 
ledningar. Vi har fått nya lyfthjälpmedel, 
linvagnar som gör att man inte behöver 
lyfta linorna på stolpen, så arbetet har blivit 
lättare. 

– BTEA har 12 montörer, men inte 
alla är ute samtidigt. Några jobbar med 
värmeverket, med röjning och huggning, 

på mätavdelningen och i ställverk. Vi är 6 
som håller på med ren linjebyggnad, och 
jobbar i arbetslag med två montörer och en 
grävare. Det är roligt att klättra i stolpar, 
och renligare än att gräva kabel. Vi har 
stolpskor och klätterbälte, men det blir 
vanligare att använda korg på grävaren. Det 
är skönt att få stå riktigt när man ska lyfta 

tunga linor. Spänner linorna gör vi med 
spel, och mätare visar hur mycket. 

– Det bästa med jobbet är att det är 
omväxlande. Vi får hålla på med lite allt 
möjligt. Ibland kan det vara ett nytt abon-
nemang till en fjällstuga som ska kopplas 
in. Behövs det bara ett kabelskåp kan jag 
åka ensam. Så fort vi ska klättra måste vi 

Gräver för nya elkunder
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Vad betyder BTEA 
för ditt företag och 
för bygden?
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Gunnar Rödin, ägare och vd vid 
 Rödins Trä AB med cirka 45 
anställda
– Vi har haft affärer ihop med BTEA 
i alla tider, ända sedan min pappa 
startade verksamheten i Skan-
deråsen 1958. Vi har en ömsesidig 
relation: BTEA levererar elström till 
oss och under eldningssäsongen 
levererar vi fastbränsle till värme-
verket i Svenstavik. 

BTEA är ett lokalt företag och 
det gör att allt blir enklare. De har 
både lokal- och personkännedom. 
Man vet vem man ska ringa. Det 
har stor betydelse både för oss och 
för bygden.

Jag har uppfattningen att BTEA 
har ett bra och välskött nät med re-
jäla ledningsgator. Det är få avbrott 
jämfört med vad jag läst om i södra 
Sverige. För oss kostar varje av-
brott väldigt mycket pengar, för då 
blir det stopp i produktionen. Ska 
det planeras avbrott så gör BTEA 
det i samråd med oss och vi kan ibland få bestämma när det passar oss bäst. 
Det är saker som inte kostar något men betyder så oerhört mycket för oss. 

Vi har haft ett mycket gott samarbete under alla år. Det hoppas jag ska 
fortsätta och jag vill passa på att lyckönska 100-årsjubilerande BTEA inför 
framtiden. 

Torgny Svensson, chef för 
Skistar i Vemdalen
– De har ett modernt och välskött 
nät, vilket har stor betydelse för oss 
som har liftar och stolbanor som 
helst inte får stanna. 

BTEA är ett litet, lokalt ägt och 
lokalt förankrat nätverksbolag 
med hög investeringsnivå och god 
lönsamhet utifrån att företaget 
också har frikraft. Det kommer oss 
kunder till nytta genom att deras 
nät håller mycket hög kvalitet i 
form av matning från flera håll samt 
att nätet till sina kritiska delar är 
förlagt i mark. En god lönsamhet 
och lokalt ägande har naturligtvis 
även andra fördelar som lokala 
arbetstillfällen och god service. Jag 
upplever dialogen med BTEA som 
enkel. Bara en sådan sak som att 
kunna ringa ett lokalt nummer och 
slippa börja i en jätteväxel belägen i 
”ovissheten”.

VISSTE DU ATT?
... cirka 60 elhandelsbolag säljer el i vårt nät.

... BTEA äger inga kraftverk. Men vi har solceller på garagetaket!

... vårt nät omfattar 125 mil ledningar och över 7 000 kundanläggningar.  

... över 50 procent av kunderna är fritidshus, vilket innebär att nätet har 
högst belastning på nyårsafton klockan 18 när alla ska laga mat och basta. 

vara två, av säkerhetsskäl. Dessutom blir 
det mycket materialkörning, kabeltrummor 
ska fraktas från förråd till arbetslag, och 
kabelvisning för andra som ska gräva. 

ÄVEN OM DET KAN bli ordentligt kallt på 
vintern tycker Peter att det går bra. Det 
viktigaste är att klä sig varmt och vindtätt. 
Ibland har de en barack som värmestuga, 
eller så går det värma sig i bilen. Arbets-
passen blir i praktiken drygt två timmar i 
taget, mellan rasterna.  

Emellanåt händer det att de ser älg, 
rådjur eller rovfåglar, men det är inte ofta. 
Grävaren skrämmer kanske bort dem. 
 Jobbet kan också erbjuda en del fina vyer, 
just i dag mot Helags och Sonfjället. 

– Jag trivs väldigt bra, och jag vill vara 
ute och jobba med kroppen. Jag skulle inte 
kunna tänka mig att sitta inne på kontor 
hela dagarna, säger Peter. 

”Jag har  
haft  nytta av att  

ha god fysik i jobbet, 
när man exempel-
vis ska patrullera 

 ledningar.”

Peter Göransson (närmast) och Martin Persson 
är montörer vid BTEA. Längst bak skymtar Erik 
Östberg vid Klövsjö Gräv.
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Kjell-Ivar Berglund är en av dem som varit 
anställd längst vid BTEA. Han jobbar fort-
farande extra när det efterfrågas.  

Kjell-Ivar gick i pension vid 63 års 
ålder, ett år före sitt 50-årsjubileum som 
anställd.

– Jag tyckte att 50 år lät länge så därför 
slutade jag lite tidigare, skojar han. 

EGENTLIGEN VAR DET FÖR ATT få tid för fler sa-
ker i livet medan kroppen fortfarande orkar. 
Dagarna fylls med ideella uppdrag åt familj 
och föreningar, och lite konsultande.

– När jag slutade som anställd ansökte 
jag om F-skattsedel så att jag kan ta på 
mig uppdrag i eget företag. Nu jobbar jag 
på mina villkor. I somras blev det en hel 
del åt BTEA med transporter och kabel-
anvisningar. Det är roligt när de vill ha 
hjälp, säger Kjell-Ivar.

Kjell-Ivar växte upp i Skalänget, mellan 
Åsarna och Klövsjö. Efter sju år i folkskola 
och en tid vid sågen och i skolköket fick 
han som 14-åring ett jobberbjudande från 
Bergs Tingslags Elektriska. 

– Sten B Olsson ville ha någon som häm-
tade posten och städade. Jag var tveksam, 
men tänkte att jag kunde väl titta. Det var 
lördag 30 april 1962. Skalänget ligger en 
mil från Åsarna och jag hade ingen cykel, 
så jag gick. 

Kjell-Ivar hade precis som lagen krävde 
en ”arbetsbok för minderårig”, det vill säga 
ett intyg med namn, ålder och hälsotill-
stånd utfärdat av skolläkaren. Intyget skulle 
lämnas till arbetsgivaren, och så kunde han 
få en anställning inom ”lättare arbete”. För 
bygg- och industrijobb var det 15-årsgräns.

1962 var det 6-dagarsvecka hos BTEA, 
så Kjell-Ivar gick minst 12 mil i veckan. 

– Sedan fick jag en gitarr som jag bytte 
mot en cykel. Det fanns fyra telefonstolpar 
längs vägen som jag tog tid vid: jag måste 
ha lika eller bättre tid varje gång. Jag blev 
ganska vältränad, konstaterar Kjell-Ivar.

BTEA HADE TVÅ FORDON, en Volvo Duett och 
en lastbil. De anställda hade motorcyk-
lar som de åkte till och från jobbet med. 
Kjell-Ivar avancerade och fick börja läsa av 
mätare och lämna ut räkningar.

– De fick skjutsa ut mig till en by på 
morgonen och sedan leta igen mig på kväl-
len. Jag fick en krona per mätare. När jag 
jobbade i Överturingen eller Vemdalen blev 
det för drygt att åka emellan; då övernat-
tade jag där. När folk kom hem efter jobbet 
kunde jag läsa på kvällarna och tjäna några 
kronor till, berättar Kjell-Ivar.

Efter något år införde BTEA lediga 
lördagar. Då började Kjell-Ivar jobba extra 
på Posten i Åsarna, både lördagar och 
vardagskvällar. 

– Det jag tjänade på Posten räckte till 
 hyran för en lägenhet i Åsarna. Jag var 16 år 
och hade hand om pensioner som betalades 
ut på lördagar. Jag var den som gick sist och 
larmade lokalen. När vi skulle på dans fick 
kamraterna vänta tills jag gjort kväll.

När Kjell-Ivar tog körkort började han 
jobba med eldebitering.

– Jag blev tjänsteman och fick åka ut och 
bryta strömmen hos folk som inte betalade. 
Jag blev utkastad flera gånger och hörde 
dörren låsas bakom mig. Bilden stämde inte 
riktigt, en långhårig yngling som kom och 
krävde folk på pengar…

– Det var det sämsta med jobbet; att hålla 
på med avstängningar. Jag hade inte så 

mycket pengar själv heller, så jag hade med-
lidande med dem som inte kunde betala. På 
en del ställen behövde jag inte säga något. 
Vi drack kaffe och så kom det fram en check 
som satts fram två veckor till lön, eller några 
hundralappar som delbetalning. Då fick de 
behålla strömmen, säger Kjell-Ivar.

EFTER ÅTTA ÅR inne på kontoret tyckte Kjell-
Ivar att det fick räcka. Han ville ut.

– Från början fick jag vara ute på linjen 
och klättra i stolpar. Vi satte stolpar och 
grävde kabeldiken för hand. De som var lite 
äldre visade hur man skulle göra. Jag lärde 
mig av dem. När han som körde lastbil 
gick i pension fick jag ta den platsen. Det 

50 år i BTEA:s tjänst

Kjell-Ivar Berglund har varit med i halva BTEA:s historia. På lilla bilden syns mamma Edla 
som blev 100 år. 
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50 år i BTEA:s tjänst

Ulf Grinde, helikopterpilot, Jämtlandsflyg
– BTEA är ett föredöme för andra elbolag. Jag har flugit för många elbolag 
runtom i Sverige, bland annat i Småland efter stormarna Gudrun och Per. 
Där är det helt annat. Inte undra på att det blir många fel när stolparna och 
ledningsgatorna ser ut som de gör i Småland. 

BTEA, Jämtkraft och Härjeåns Kraft har ordning, de är i en högre divi-
sion. De har korrekta kartor, personal med lokalkännedom och vet precis 
var de har plastöverdragna och blanka ledningar. Fördelen med plastö-
verdrag är att om träd faller mot ledningen så blir det ingen omedelbar 
störning. Man får någon vecka på sig att åtgärda det i lugn och ro. 

Som jämförelse har de stora elbolagen ibland inte ens ledningskartor. 
Hur ska man då hitta? De vill att man flyger på ackord, ju fortare desto bil-
ligare, och vad blir det för kvalitet? Och de har servicebolag vars personal 
aldrig varit på platsen tidigare.

Vi kör den lagstadgade årliga driftbesiktningen på våren, och BTEA kla-
rar sig bäst jämt. De har fina, välskötta ledningsgator. BTEA är ett mycket 
fint företag och det är en styrka att det är lokalt ägt. Sådana ska man vara 
rädd om. 

Sara Ahlin Grinde, VD för Jämtlandsflyg
– Jag vill tillägga att vi är mycket glada över att få flyga åt BTEA och att vi 
gjort det under många år. Vi små, lokalägda företag måste hålla ihop och 
hjälpa varandra, speciellt här i glesbygden.

Vad betyder BTEA  
för kommunen?
Karin Paulsson, kommunalråd 
i Bergs kommun och ord-
förande i Bergab AB
– BTEA betyder mycket för Bergs 
kommun, ger många arbetstillfäl-
len och har ett gott renommé. Ett 
välskött företag som har funnits i 
100 år. BTEA är viktigt för Bergs 
kommun och kommer så att vara 
även i framtiden.

var mycket chaufförsjobb och ledningsan-
visning, att visa var elkablarna ligger när 
folk ska gräva. Det är dyrt att gräva av en 
elkabel, konstaterar Kjell-Ivar.

Vintertid skötte han eldningen med 
pellets och flis i fjärrvärmeverken i Rätan, 
Svenstavik och Myrviken. Myrviken ingår 
inte längre i BTEA. 

– Både företaget och lokalerna har för-
ändrats. Det finns inget kvar av de gamla 
lokaler och förråd som fanns när jag bör-
jade. Det är bra det, att det blir förnyat. 

– Sista dagen som anställd ställde jag in 
jourbilen i BTEA:s garage och gick hem till 
min 98-åriga mamma i Skalänget. Det tog 
1,5 timme, som förr. Då var cirkeln sluten. 

Vad betyder BTEA 
för ditt företag och 
för bygden?

”Skalänget  
ligger en mil från 
Åsarna och jag 

hade ingen cykel, 
så jag gick.”

Ulf Grinde, pilot, och Sara Ahlin Grinde, VD på Jämtlandsflyg.
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Välkommen till Swedbank! 
Vi är din lokala bank i Berg och Härjedalen. Kom gärna in
och hälsa på oss på något av våra kontor i Sveg, Svenstavik
eller Funäsdalen.

Vi har öppet vardagar 10-15. För bokad rådgivning 8-17.

Markarbeten i alla former, stora som små, från den lilla gräsmattan 
till den stora entreprenaden. Leverans av grus, bergmaterial, sand 
och matjord. 
Välkommen att kontakta oss på 0687-555 51.

KONTAKTA OSS NÄR
DET GÄLLER!

www.reaxcer.se
0687-555 51
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John Olofsson
Kapellvägen 3
840 32 Klövsjö

070 - 646 26 00
070 - 551 62 86
0682 - 212 39

Kabelarbeten
Dikesrensning • Dränering
Linjearbeten • Snöröjning
Buskröjning • Planering
Övriga maskinarbeten

www.myremark.se070-24 6 7 7 51

Kontakta oss vid behov av:

Tar ledningen
Som Nordens ledande tekniska handelsbolag har  
vi allt du behöver inom ledningar. Tillsammans  
med våra leverantörer erbjuder vi kloka och flexibla 
lösningar: Från kablar och luftledningar till stolpar, 
förläggningsmaterial och anslutningar. För att inte 
tala om Smart Grids-teknik, verktyg, redskap och 
personlig skyddsutrustning. Därmed klarar du dig 
långt med en enda leverantör.  
Välkommen!
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LADDAD. Thorsten Handler kör elbil både i tjänsten och privat.

Utanför BTEA:s kontor i Åsarna finns tre 
laddplatser för elbilar, varav en snabblad-
dare. Fler laddplatser är på gång. 

– Tack vare snabbladdaren har vi kört 
över 550 mil på några veckor med före-
tagets elbil, säger Jörgen Mattsson vid 
BTEA.

BTEA:S SNABBLADDARE var den fjärde i Sverige 
och den andra i länet. Det finns även en 
snabbladdare i Lillänge i Östersund. 

Kort räckvidd och lång laddningstid har 
varit elbilens svaga sidor. Det förändras 
nu när det kommer nya bilmodeller med 

modern elektronik och litiumjonbatterier, i 
kombination med att det installe-
ras allt fler snabbladdare. 

– Med en snabbladdare 
får man ungefär 10 mil 
på 20 minuter. Fulladdat 
tar cirka 30-40 minuter 
beroende på bilmodell, 
batterikondition och 
utetemperatur, säger 
Thorsten Handler som 
även kör elbil privat.

Argumenten för elbil är noll 
utsläpp och billiga mil. En Nissan 

Leaf drar cirka 1,6 kilowattimmar per mil. 
Har man inte bråttom så laddar bi-

len fullt över natten i ett vanligt 
eluttag. Det räcker till 20 mil 

med ekonomisk körning. 
– Vi har överskott på ren 

elenergi i vårt område. 
Varför ska vi betala för 
olja?, säger Thorsten 
retoriskt. 

Nästa snabbladdare ska 
placeras i Vemdalen. BTEA:s 

erbjudande om gratis laddning 
gäller till 2020.

Ladda din elbil  
gratis i Åsarna 

”Med en  
snabbladdare  

får man ungefär 
10 mil på 20  

minuter.”
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1914 Bergs Tingslags 
Elektriska AB bildades 
vid den konstituerande 
bolagsstämman som 
hölls den 5 januari 1914.

1915 Skålkvarnsforsens 
kraftverk togs i drift 25 
november 1915. 

1953 Den 2 000:e kund-
anläggningen anslöts.

1967 Den 3 000:e kund-
anläggningen anslöts.

1972 Den 6 april stäng-
des Skålkvarnsforsens 
kraftverk, efter nästan 57 
års drift. Ljungans vatten 
leddes om via en kanal 
till Trångfors. Skålan är 
nu en av de få platser 
där en älv rinner norrut.  

1974 Trångfors kraftverk 
togs i bruk hösten 1974. 
Den 4 000:e kundanlägg-
ningen anslöts.

1978 Den 5 000:e kund-
anläggningen anslöts.

1988 Den 6 000:e kund-
anläggningen anslöts.

1994 Sydkraft (numera 
Eon) förvärvade BTEA:s 
fallrättigheter i Trångfors 
kraftverk. BTEA fick 
frikraft till motsvarande 
värde. Bergs kommun 
köpte fler aktier och 
ägde nu 90,1% av BTEA.

1996 BTEA köpte fjärr-
värmeanläggningarna i 
Svenstavik och Rätan, 
och skapade dotter-
bolaget BTEA Energi AB.

1998 BTEA flyttade över 
elhandeln till Fyrfasen 
Energi AB.

2000 Bergs kommun 
blev ensam ägare till 
BTEA via holdingbolaget 
Bergab AB.

2008 En ny pellets-
anläggning togs i drift  
i Rätan.

2009 Den första mikro-
producenten med sol-
celler anslöts.

2010 Den 7 000:e kund-
anläggningen anslöts. 

2011 Den första 
vindkraftsanläggningen 
anslöts: Rätans-Diger-
berget, 5 verk.

2012 Andra vindkrafts-
anläggningen: Middags-
berget, 3 verk.

2013 Tredje vindkrafts-
anläggningen: Mullbergs 
vind, 26 verk. 

Bergs Tingslags Elektriska AB
Olstavägen 26, 840 31 Åsarna
Tel: 0687-552 00 • E-post: info@btea.se
www.btea.se

BTEA firar 100 år 2014

OM LOGOTYPEN. De fem fjälltopparna i logotypen symboliserar 
socknarna Berg, Åsarna, Klövsjö, Rätan och Vemdalen. Vattnet är 
Ljungan och blixten symboliserar elektrisk kraft. 

BTEA grundades av Halvar Eklund som tillsammans med bolagets första styrelse köpte 
mark vid Skålkvarnsforsen i Skålan för att bygga ett kraftverk. 700 kunder tecknade 
abonnemang redan första året. Från 1916 var elnätet utbyggt till alla fem socknarna: 
Berg, Åsarna, Klövsjö, Rätan och Vemdalen. 

Returadress: BTEA 
Olstavägen 26  
840 31 Åsarna

Affärshälsa
för starka och smidiga företag

Deloitte  |  Östersund  |  Ringvägen 31  |  075-246 46 70  |  www.deloitte.se

Oavsett var du vill göra dina affärer är det viktigt att ligga steget före. Hos oss får du lokal expertis 

och spetskompetens från vårt nätverk, som vet vad som är viktigt för dig just nu och i framtiden.

Bland våra klienter finns både ägar ledda och noterade bolag. Flera av Jämtlands mest välansedda 

företag har valt oss till sin samarbetspartner. Besök oss gärna på www.deloitte.se/ostersund för 

mer information om tjänster, medarbetare och evenemang.

FAKTA OM BTEA
BTEA, Bergs Tingslags Elektriska AB, äger och sköter elnätet i Bergs 
kommun samt i delar av Åre, Härjedalen och Ånge kommuner.  
Vi bygger även fibernät för bredband. Vårt dotterbolag BTEA Energi pro-
ducerar fjärrvärme i Svenstavik och i Rätan. Vi har cirka 30 anställda och 
huvudkontoret finns i Åsarna. BTEA ägs av Bergs kommun.

Grund för turbinpump och en tub 1914.

Skålkvarnsforsens kraftverk, nedlagt 1972.
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