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Vi är laddade för Karlstadsstråket!
I början av december ska den nya 
snabbusslinjen Karlstadsstråket invigas, 
som kommer att trafikeras av bussar 
som helt går på el. Stråket går från 
pendelparkeringen vid väg 63 via Rud, 
Norrstrand och Haga till Stora Torget. 
Det är vi på Karlstads El- och Stadsnät 
som sätter upp laddstationerna där 
bussarna laddas.

Välj rätt tjänster i stadsnätet
Känner du till Tjänstekollen?  
På karlstadsnat.se/tjanstekollen  
kan du exempelvis få reda på vilken 
internethastighet som passar dig  
bäst. Fungerar lika bra på dator som  
i mobilen eller på surfplattan.
 
Var energieffektiv i vinter
Nu när kylan kommer allt närmare går 
det naturligt åt mer energi i våra hem. 
På karlstadsnat.se/energieffektiv 
har vi samlat en rad olika tips på hur du 
kan vara mer effektiv och energismart  
i din elanvändning.

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 drift- 
information. Gilla och följ oss för att  
inte missa något!

Den 8 september arrangerade vi Digitaldagen, en uppföljare till förra 
årets succé Elbilsdagen. Hundratals besökare hittade till våra lokaler 
på Orrholmen för att lära sig mer om bland annat elbilar, villaladdning 
och möjligheterna som kommer med en fiberanslutning.

– Vi är jättenöjda med årets Digitaldag,  
säger Malin Tömmernes, kommunikatör.  
Med dagen fick vi möjlighet att hjälpa nyfikna 
kunder få svar på frågor om allt från elbilar 
och villaladdning till IoT och stadsnät. 

Under dagen kunde besökarna lyssna på 
två föreläsningar, först ut var Jonas Persson, 
vd på Karlstads El- och Stadsnät, som 
berättade om hur vi arbetar med att säkra 

våra viktiga samhällsfunktioner; el-  
och stadsnät. Efter Jonas intog Clara  
Henry scenen som pratade om Youtube  
på blodigt allvar. 

– Ett stort tack till dig som besökte 
Digitaldagen, vi hoppas att du hade lika roligt 
som vi hade! Nu påbörjas planeringen för nya 
evenemang kommande år, håll utkik i våra 
kanaler, säger Richard Hall, kommunikatör. 

HUNDRATALS NYFIKNA BESÖKARE  
GÄSTADE DIGITALDAGEN 
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 FLERÅRIGT PROJEKT 
 ÄNTLIGEN I MÅL 

För att strömmen ska fungera varje dag krävs ett säkert elnät. Sedan 
2016 har vi arbetat med att ersätta vår östra mottagningsstation med 
en ny och under hösten var det dags för invigning.

De tre färgade områdena har plockats bort och fl yttats in i det nya betong huset  som bara tar upp en bråkdel av ytan. 

Som du har kunnat läsa om i tidigare 
nyhetsbrev har vi under en längre 
tid arbetat med att byta ut och rusta 
upp vår östra mottagningsstation som 
hängt med ända sedan 60-talet.

– Det här är en av våra största 

investeringar någonsin och äntligen är vi klara 
med arbetet, säger elnätschef Lars Elfstrand.

Den gamla utrustningen har nu plockats 
bort och kvar fi nns endast ett betonghus som 
tar upp en bråkdel av den yta som stationen 
utnyttjar. Den nya mottagningsstationens 

moderna teknik gör att man kan förse lika 
många kunder med el som innan, trots att 
så liten yta används. Faktum är att stationen 
är rustad för att även klara av Karlstads 
utveckling med nya områden, bostäder 
och företag. 

– Vi får även en säkrare station, både 
rent leveransmässigt men även för våra 
medarbetare vilket naturligtvis är jättebra, 
avslutar Lars.

Vi är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger 
ut Karlstads elnät och fi bernät. Vi växer snabbt och behöver med jämna 
mellanrum nya medarbetare. Vill du vara med i vårt team? Välkommen 
med din spontanansökan! Mejla karlstadsnat@karlstad.se eller håll 
utkik på karlstadsnat.se/ledigajobb

Vill du vara med och skapa mervärde för Karlstadsborna? 
Då ska du kolla hit!

ARBETA HOS OSS!

https://karlstadsnat.se/ledigajobb

