I samband med att vi bygger VA-nät i ditt område
förstärker vi elnätet och förbereder för stadsnät
Den här informationen vänder sig till dig som är fastighetsägare i
Vattubrinken och under 2015 kommer att få en VA-anslutning.
Avsikten är att informera om de förstärkningar av elnätet och
förberedelser för stadsnät som vi genomför samtidigt med
utbyggnaden av VA-nätet.
Ombyggnad av befintligt elnät
Delvis kommer befintligt luftledningsnät att ersättas med nedgrävda kablar. För vårt
framtida elnät är vår långsiktiga strävan att mätarskåp placeras på husfasad och att ny
kabel läggs från gata in till hus, dvs. nya serviser på de tomter där elnätet förnyas.
För att förbereda för de nya serviserna och eventuella framtida flyttningar av elmätare
till fasadskåp är det viktigt att du som fastighetsägare förlägger ett nytt elkabelrör
samtidigt som du schaktar för VA på din tomt. Vi tillhandahåller det nya elkabelröret.
I några fall kan den omläggning som nu görs medföra en påtvingad flyttning av
mätarskåp från stolpe till husfasad. Vi kommer i dessa fall att bekosta nytt mätarskåp
och huvudledning till befintlig elcentral. Dessa fastighetsägare kommer att bli
kontaktade separat.
Passa även på att förbereda din fastighet för anslutning till stadsnätet
Vi kommer att erbjuda er en anslutning till stadsnätet under 2014-15. Parallellt med
VA läggs rör för detta ändamål. Vid varje fastighet kommer en ring som är beräknad att
räcka till byggnaden att läggas av. Röret ska förläggas till byggnaden parallellt med
elkabelröret.
Den tunna fibern blåses sedan genom röret med tryckluft när du har beställt
inkoppling.
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Via stadsnätet kan du få tjänster som kabel-TV, internet och telefoni. Vill du läsa mer
om vilka tjänster som du kan använda i stadsnätet gå in på www.telge.se och klickar på
Stadsnät.

Hämta rören du behöver kostnadsfritt
Rören för elserviskabeln hämtas hos Ahlsell vid Morabergsvägen 10 i Södertälje. Deras
öppettider är måndag till fredag kl. 07.00 – 16.00.
En rekvisition för att hämta rören är bilagd i pärmen. Varje fastighetsägare får själv på
rekvisitionen fylla i det antal meter som åtgår. Rekvisitionen är begränsad till 42 m.
Om du beräknar att det kommer att gå åt mer vill vi att du kontaktar oss innan du
hämtar ut rören.
Rören levereras i längder om 6 m. Tänk på detta vid val av transportmedel.
Vi har också bilagt anvisningar för hur rören ska förläggas. Elkabelröret ska vara
försett med dragsnöre som medföljer. Det är viktigt att rören ändtätas, lämpligen med
en trasa. Rör för elkabel och bredband förläggs enligt bilagda anvisningar vid sidan av
den isolerlåda som VA-rören ligger i.

Har du frågor om elnätet samt förläggning av rör för el och stadsnät är du välkommen
at ta kontakt med Telge Nät.
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