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Omläggning av stadsnätet
I samband med ombyggnationen av 
Karlstads östra mottagningsstation har 
även stadsnätsutrustningen uppdaterats. 
Under våren och försommaren, med start 
i mars, kommer massor av fi berkablar 
därför att fl yttas. Du som berörs har 
blivit/kommer att bli informerad via 
sms. Mer information fi nns även på 
karlstadsnat.se/driftinfo
 
Hållbarhet är viktigt för oss
Visste du att vi lägger stort fokus på 
hållbarhet? Under 2017 inledde vi bland 
annat ett arbete med att förverkliga en 
hållbarhetsplan för att göra Karlstad en 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
bättre kommun att bo och verka i. 
 
Fiber till landsbygden
Tack vare bidrag från Länsstyrelsen 
kommer vår storsatsning på fi berut-
byggnad på landsbygden kunna 
genomföras. Stort tack till dig 
som väljer oss, tillsammans gör 
vi Karlstads kommun bättre!
 

Information om 
avbrottsersättning
Du vet väl att du som elnäts-

kund har rätt till ersättning vid ström-
avbrott 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
På facebook.com/karlstadsnat 
får du senaste nytt, information om 
vår verksamhet samt aktuell drift-
information. Gilla oss gärna för att 
inte missa något!

Har du koll på vilken internethastighet som passar bäst för just ditt hushåll? 
Vill du ha tips för vad du ska tänka på när du väljer tv- eller telefonitjänst? 
Då är Tjänstekollen något för dig!

Tjänstekollen är en interaktiv guide där du, 
genom några enkla steg, kan få hjälp med 
att hitta rätt bland alla de tjänster som fi nns 
i stadsnätet. Oavsett om du enbart använder 
din anslutning till att läsa tidningen eller om 
du ser på tv, streamar, spelar spel och maxar 
din anslutning helt, är det såklart viktigt att 
du har rätt tjänst och endast betalar för det 
du behöver. Det är just det som Tjänstekollen 
hjälper dig med.  

Jämför i din egen takt
– Vi är väldigt nöjda med Tjänstekollen, 

det är ett jättebra sätt att lära känna sina 
bredbandsbehov. Vi har fått väldigt positiv 
feedback dessutom vilket är fantastiskt 
kul, säger Richard Hall, kommunikatör 
på Karlstads El- och Stadsnät. 

När du är klar med testet kan du 
spara ner ditt resultat och sedan jämföra 
tjänsterna i lugn och ro, eller varför inte 
dela det med dina vänner? Tjänstekollen 
fungerar precis lika bra på din dator 
som i mobilen eller på surfplattan. 
Du hittar den på karlstadsnat.se/
tjanstekollen 

TJÄNSTEKOLLEN 
VILKA TJÄNSTER PASSAR DIG?
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 NYRENOVERAD  
 MOTTAGNINGSSTATION 

Av förklarliga skäl kan vi inte ta med 
allmänheten in på mottagningsstationen, 
därför valde vi att visa upp arbetet på ett 
annorlunda sätt. I två 360-filmer kan du i 

Under hösten fick vi ett tillskott bland  
våra tjänsteleverantörer då Dalakraft anslöt 
med flera internettjänster i olika hastigheter.  
Strax efter jul lanserades även Telia med  
fullt utbud, vilket gör att du som är ansluten  
till stadsnätet kan köpa både internet, tv och 
telefoni från dem. 

stället följa ombyggnationen som om  
du var på plats. Du hittar filmerna på vår 
Facebooksida eller på Youtube, sök på  
oss och klicka in dig på vår kanal!

– Både Dalakraft och Telia är två toppen- 
leverantörer. Det känns kanon att kunna 
erbjuda deras tjänster i vårt nät, säger Henrik 
Holm, tjänsteleverantörsansvarig på Karlstads 
El- och Stadsnät.

Samtliga leverantörer och tjänster hittar du  
i vår tjänsteportal – karlstadsnat.se/tjanster

I cirka ett års tid har vi byggt om och renoverat Karlstads östra  
mottagningsstation helt från grunden – en av våra största investeringar  
någonsin. Har du följt arbetet i sociala medier?

Vi arbetar ständigt med att hålla högsta kvalitet på stadsnätet,  
med ett så brett tjänsteutbud som möjligt. Vi har under de senaste  
månaderna kunnat presentera två nya förstärkningar i nätet.

TELIA OCH DALAKRAFT  
NYA LEVERANTÖRER Du betalar en energiskatt på den  

el du använder, något som fram till 
årsskiftet lagts på din elhandels- 
faktura men som nu flyttas till  
elnätsfakturan.

För dig som kund innebär flytten av 
energiskatten ingen förändring i din 
vardag. Den enda skillnaden är att 
fakturan som kommer från elnäts- 
bolaget (exempelvis oss) kommer bli  
lite större, och fakturan från elhandels-
bolaget (exempelvis Karlstads Energi) 
kommer att bli lite mindre. Är du ansluten 
till vårt elnät och är kund hos Karlstads 
Energi kommer du inte märka någon 
skillnad alls, eftersom vi fakturerar kost- 
naden för elnät och elhandel tillsammans 
på en och samma faktura. Läs mer på 
karlstadsnat.se/energiskatt

HAR DU KOLL PÅ  
ENERGISKATTEN?


