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1 400 villor fick stadsnät
Under 2015 anslöt vi cirka 1 400 villor 
till stadsnätet, lägg även till ett stort 
antal bostadsrättsföreningar, hyres-
bostäder och företag. Målet för 2016 är 
satt lika högt, några av de områden som 
vi hoppas kunna ansluta är Edsgatan 
och Strand samt att vi kommer fortsätta 
utbyggnaden i både Skattkärr och Väse, 
bara för att nämna några. Vi kommer 
även att jobba vidare med ett flertal 
Fiber till byn-områden.

Elnätsavgifter 2016
Ett par ändringar kommer att ske  
med elnätsavgifterna 2016. Du som har 
säkringsstorlek 16 ampere kommer få 
en ny typ av avgift som baseras på effekt, 
berörs du av den här ändringen har du 
fått information hem. Bor du i lägenhet 
berörs du inte av förändringen. För dig 
som har säkringsstorlek 20 ampere och 
uppåt samt för lägenhetskunder sker 
enbart en mindre prisjustering. 

Läs mer om allt detta på vår hemsida 
och hör av dig om du har frågor.

Information om avbrottsersättning
Du vet väl att du som elnätskund har 
rätt till ersättning vid strömavbrott som 
varar längre än tolv timmar? Mer om det 
samt information om vår driftsäkerhet 
och rätten till skadestånd hittar du på 
karlstadsnat.se

Följ oss på Facebook
Gå in på facebook.com/karlstadsnat 
och tryck på gilla för att få driftinfo och 
uppdateringar kring både elnätet och 
stadsnätet.

FULLT HUS
Den 14 november bjöd vi in till öppet 
hus, nästan 200 personer kom för att  
se hur vi jobbar och dela med sig av 
sina tankar kring elnät och stadsnät.

På öppet hus visade vi kablar och nätdelar 
som man vanligtvis inte ser eftersom de  
ligger under mark men som gör att bland 
annat lampor och datorer fungerar. En  
populär station bland de små var vår gräv- 
maskin som man fick provsitta med en av  
våra el- och fibermontörer.

Utöver grävmaskinen visade vi hur elnätet och 
stadsnätet är uppbyggda, pratade om elnätsavgift, 
elbilsladdning och tjänster.



I november 2014 bytte vi namn till Karlstads El- och Stadsnät,  
ett steg som var självklart eftersom vi arbetar med de båda viktiga 
infrastrukturerna elnät och stadsnät.

– Vi har till viss del alltid har varit Karlstads El- och Stadsnät, men nu heter  
vi, ser ut, och känner oss som det, säger Marija Borenius, marknadschef.

Namnbytet var även ett led i det större arbetet med att tillhandahålla 
nätverk i värdsklass och vara en trygg part för Karlstadsborna, nu och i 
framtiden. Det arbetet fortsätter med temat ”håll kontakten”, som fokuserar 
på att öka dialogen med våra kunder och visa på allt som möjliggörs med 
elnät och stadsnät.
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ÖVER ETT ÅR SOM KARLSTADS EL- OCH STADSNÄT!

SÅ JOBBAR VI MED  
TJÄNSTER I STADSNÄTET

ÄNNU MER FIBER  
TILL SKATTKÄRR

– Idag har vi nästan 20 leverantörer i stads- 
nätet, främst inom internet, tv och telefoni.  
Vi arbetar med att utöka utbudet med fler 
liknande tjänster och olika paketeringar 
samtidigt som vi också tittar på olika typer  
av samhällstjänster, säger Elin Bertilsson  
som är tjänsteleverantörsansvarig.

Under 2016 hoppas vi kunna presentera 
nya tjänster för företag, en paketering för 

Sedan 2014 har vi arbetat med att ansluta 
hushåll och företag i Skattkärr till stadsnätet, 
det är ett stort område som vi fått delat in  
i flera etapper. Intresset för stadsnätet är 
väldigt stort på området vilket gör att vi även 
under 2016 fortsätter med att fiberansluta 
ännu fler.

privatpersoner där en leverantör erbjuder  
flera tjänster, till exempel internet och tv,  
samt introducera snabbare internettjänster.
Bredband blir en allt viktigare del av vår 
vardag och vi arbetar med att alla i Karlstad 
ska ha tillgång till stadsnätet och att tjänsterna 
som erbjuds är konkurrenskraftiga och 
förenklar och förnöjer vardagen för  
Karlstadsborna.

Förutom att bygga och ta hand om våra nät ska vi också se till att det  
finns ett intressant utbud i stadsnätet som utvecklas i takt med vad  
Karlstad behöver, något vi arbetar ständigt med.

ELENS DAG 23 JANUARI!
Skriv in det i kalendern! Och fira genom 
att lyxa till det lite extra, köra mysbelys-
ning hela dagen eller tvärtom – unna  
dig massa ljus i vintermörkret. Solterapi 
till exempel.


