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Elnätet förbättras i Vivestanäs och stadsnätet dras fram till
din tomtgräns – anslut dig nu till låga 17 500 kr
Oxelö Energi förstärker elnätet och drar fram fiber vilket ger dig
möjligheten att ansluta din bostad till stadsnätet i Oxelösund.
Nytt elnät
Vivestanäs elnät består idag av luftledningar och ersätts nu med ett elnät som
grävs ner i marken. Hur din fastighet kommer att anslutas till det nya nätet beror
på hur din fastighet är ansluten i dag.
Kontakta Nils Rönnkvist, via e-post nils.ronnkvist@oxelosund.se eller på
telefon 0155-383 08 för att diskutera vilken anslutning som passar din
fastighet bäst.
Vi kommer samtidigt att se över alla elmätarskåp och har du ett gammalt
elmätarskåp kan det behöva bytas ut. Om du behöver byta till ett nytt
elmätarskåp erbjuder vi det till ett förmånligt pris.
Innan vi börjar gräva på din tomt, behöver du markera eventuella egna
nedgrävda ledningar för till exempel el, dränering och vatten så att de inte skadas
vid arbetet. Du kommer få mer information av elprojektledare om hur du markerar
ut dina ledningar.

Nu dras stadsnätet fram till din tomtgräns, missa inte
chansen, anslut dig nu
Anslutningsavgiften är 17 500 kr. Du kan ansluta dig senare men då till ett
högre pris.
Läs mer om stadsnätets fördelar och hur du ansluter dig i bifogat
informationsblad. Är du redan ansluten till Stadsnätet behöver du inte göra
någonting. Om du redan är ansluten men ännu inte börjat använda
fibertjänsterna, läs mer om hur du kommer igång på
www.oxeloenergi.se/stadsnat
Vid frågor om stadsnät och fiber, vänligen kontakta Carl Sjööquist via epost carl.sjooquist@oxelosund.se eller på telefon 0155-388 40.
Med vänlig hälsning
Nils Rönnkvist och Carl Sjööquist
Oxelö Energi
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