
Vi bygger ut gasnätet på
Birger Jarlsgatan

Anslutning till gasnätet

120 000;-



Passa på att ansluta din restaurang, verksamhet 
eller fastighet när vi bygger ut gasnätet på 
Birger Jarlsgatan. 
Erbjudandet gäller kvarteret Landbyska verket, som avgränsas av Birger Jarlsgatan, Bibli-
oteksgatan och Humlegården. 
• Du som kund betalar endast för anslutning (servisledning) till stamledningen
• Fast pris på anslutningsavgiften förutsatt att två eller fler kunder ansluter sig
• Byggtid 4 - 6 veckor
• Möjlighet till delbetalning i upp till 60 månader  
• Planerad byggstart hösten 2021  

Erbjudandet riktar sig till adresserna Birger Jarlsgatan 20-30 (jämna nummer), 
Bibilioteksgatan 23-29, Engelbrektsplan 2, Humlegårdsgatan 29-31, Stureplan 10.

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2021.

Anslutningserbjudande 
Birger Jarlsgatan

En driftsäker affär
Gas är tryggt, bekvämt och kan användas till mer än matlagning. Tack vare att gasen 
distribueras genom rörledningar behöver du aldrig oroa dig för att gasen ska ta slut och 
du slipper bekymra dig över gasolflaskor. Eftersom gasen inte är beroende av 
elförsörjning så kan du använda gas även under strömavbrott. Dessutom finns vi alltid 
tillgängliga med jourhavande gastekniker för eventuell felavhjälpning i gasdistributionen 
dygnet runt, året runt.

fast pris exklusive moms120 000 kr

Pris avser anslutning till gasnätet. Månadskostnad för överföring och leverans av gas tillkommer.



obs! kunder i fastigheten, två serviser

gas från Broderiv. 5

gas från Broderiv. 4

Försörjer även Vasagatan 8

Försörjs från Vasagatan 4

Proppad i källaren

Siljansvägen 80:2 kunder

Siljansvägen 75:1 av ca 30

Siljansvägen 77:4 av ca 30

Kund finns i lokal under vägen.Lågtrycksservis genom lokal, osägert var på kartan

17 spiskunder

Kunder finns 15-05-13

Gåsgränd 2 försörjs från Överskärargränd 2
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=>8 vån (24 lgh?)
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=>3 vån (45 lgh?)

=>3 vån (15 lgh?)=>3 vån (27 lgh?)

Så här går en gasnätanslutning 
till

Ett stort gasnät, öppet för 
alla i Stockholm, Solna 
och Sundbyberg
Vårt gasnät sträcker sig cirka 540 kilometer 
och leder gas till ca 58 000 lägenheter, villor, 
restauranger och industrier i Stockholm, 
Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till 
tankstationer och bussdepåer samt äger en 
förgasningsanläggning.

När avtal tecknats börjar arbetet med att dra fram 
stamledning och bygga servis till fastigheten

Vi gräver ett schakt i gatan och lägger ner stryktåliga rör 
i materialet PE-plast med lång livslängd
  
Håltagning i fastigheten sker enligt överenskommelse 
med fastighetsägaren 

Efter fyra till sex veckor är anslutningen färdig

Du som kund behöver anlita en auktoriserad 
gasinstallatör för installation av din gasutrustning och 
invändig rödragning

Vi installerar kostnadsfritt en gasmätare i fastigheten

Vi besiktigar installationerna kostnadsfritt för att 
säkerställa att din nya gasutrustning är korrekt
installerad
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Kundservice:  0771 – 41 01 00 (vardagar 8–16) 
Felanmälan: 0771 – 41 01 00 (dygnet runt)
Växel: 08 - 12 44 74 00 (vardagar 8–16)

Gasnätet Stockholm Råsundavägen 12, 169 67 Solna

www.gasnatetstockholm.se


