
Kontaka oss på 054-540 74 00,  
kundservice.elnat@karlstad.se eller 
kundservice.stadsnat@karlstad.se

EL & STADSNÄT
NOTISER

VÅ R – S O M M A R
2 019

N Y T T  F R Å N 
K A R L S TA D S

Smarta tjänster i stadsnätet
Under året kommer vi att utöka vår 
tjänsteportal med helt nya typer av 
tjänster. Sedan tidigare kan du som 
bekant köpa internet, tv och telefoni via 
stadsnätet – men i år fyller vi även på med 
tjänster inom smarta hem och smart stad. 
Håll utkik på karlstadsnat.se/tjanster 
eller på vår Facebooksida!

Letar du nytt jobb?
Vår organisation växer så det knakar  
och relativt ofta söker vi förstärkning.  
På karlstadsnat.se/jobb hittar du  
lediga tjänster, där kan du också lämna 
en spontanansökan till oss. Kanske är  
det dig vi söker?

Nominerade till Step Up Award
På Karlstad 100 grader delades det ut 
priser till aktörer inom näringslivet. Vi var 
nominerade till Effect Managements Step 
Up Award, bland annat för vårt långsiktiga 
digitala arbete men även för att vi är en 
god arbetsgivare. Tyvärr vann vi inte 
priset, men vi hänger givetvis inte läpp för 
det och gratulerar i stället NWT Media AB!

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
På facebook.com/karlstadsnat får  
du senaste nytt, information om vår 
verksamhet, samt aktuell driftinformation. 
Gilla och följ oss för att inte missa något!

Vi håller just nu på att byta kundsystem, vilket bland  
annat gör att fakturahanteringen kommer att bli smidigare 
i fortsättningen – inte minst för dig som kund!

Vi samarbetar sedan tidigare med  
Karlstads Energi, exempelvis vid fakturering. 
Nu utökas samarbetet vilket förenklar för  
dig som kund. Samtliga nyttor, allt från  
avfallshantering till elnätsavgiften, sam- 
faktureras numera. Det betyder att du  
slipper få flera olika fakturor och i stället  
får alla poster samlade på en och samma. 
Bättre för miljön och enklare för dig som 
kund. För dig som har stadsnät kan det  

även vara bra att känna till att näthyran 
numera faktureras varje månad i stället 
för var fjärde.

Mina sidor har blivit bättre
I samband med övergången till vårt nya 
system byts även Mina sidor på webben  
ut, med nya användbara funktioner. Även  
här samarbetar vi med Karlstads Energi.  
Läs mer om systembytet på karlstadsnat.se

 SAMFAKTURERING 
 OCH NYA MINA SIDOR 
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Allt fler vill köpa elbil och fler fastighetsägare vill erbjuda laddplatser till sina 
hyresgäster samt på arbetsplatser men frågorna om elbilsladdning är många.  
För att möta det ökande intresset har projektet Fixa laddplats Värmland startats.

Många tror att det är komplicerat och dyrt  
att installera laddare, men mycket har hänt  
i teknikväg. Vi vill underlätta för dig som  
vill kunna ladda bilen hemma.

− Att intresset för elbilar och elbilsladdning 
ökar är något vi tydligt märker av. Vi vill göra 
det lättare för Karlstadsbon att hitta relevant 
information om hur man installerar en 

laddplats, säger Ulrika Krantz Tedfelt, 
projektledare Karlstads El- och Stadsnät.

Guider och vägledning 
Du hittar checklista, steg för steg – guide 
samt ytterligare information om att fixa 
laddplats på karlstadsnat.se/fixaladdplats

Visste du att vi gjorde stadens blomlådor smarta förra  
sommaren? Med hjälp av sensorer kunde blommorna nämligen 
själva säga till när de behövde vattnas, vilket sparade både tid  
och miljö! Det här är ett av de exempel vi visade upp i Karlstads-
rummet. Vill din organisation eller företag veta mer om den  
smarta staden? Vi kommer gärna ut och föreläser!

Vad vill du se i din smarta stad?
För att få ta del av Karlstadsbornas tips och förslag om fler  
smarta projekt bad vi besökarna svara på frågan ”Vad vill du  
se i din smarta stad?”. Har du någon idé som du vill förverkliga? 
Mejla ditt förslag till kundservice.stadsnat@karlstad.se –  
märk mejlet med Smarta Karlstad.

Under mars och april hade vi en temautställning  
i Karlstadsrummet, ett rum i Bibliotekshuset om  
Karlstads utveckling. Vår utställning handlade  
om hur vi gör Karlstad smartare.

KARLSTADSRUMMET

SÅ FIXAR DU LADDPLATS!
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