Till dig som bor i lägenhet
med gas.
Gasnätet Stockholm AB leder gas till cirka 62 000
lägenheter, villor, restauranger och industrier i
Stockholm, Solna och Sundbyberg.
Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer
samt äger en förgasningsanläggning.
Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken och
till Sveriges miljömål; en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.
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Idag består drygt 50 % av den distribuerade gasen
av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska
vara biogas.

www.gasnatetstockholm.se
Tel: 0771 - 41 01 00

Information från din gasleverantör

Vare sig du är nyinflyttad eller har bott länge i din lägenhet så vill vi säga grattis.
Din lägenhet är nämligen en av ca 61 000 lägenheter i Stockholm, Solna och
Sundbyberg dit vi leder gas för matlagning, mysbrasor och terrassvärmare.
Det här faktabladet ger dig kortfattad men nyttig information om gas. Om du har
frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på kundservice. 			
Glöm heller inte att besöka vår hemsida www.gasnatetstockholm.se, där hittar
du svar på det mesta.

Bra att veta

■ Vid installation och andra typer av gasarbeten måste du alltid anlita
en auktoriserad gasinstallatör

■ Installatören ansvarar för att gällande lagar och förordningar följs
och har kompetens för att se till att din gasanläggning är säker

■ Varje installation granskas av Gasnätet Stockholm via en så kallad
efteranmälan

■ Du hittar en lista över auktoriserade gasinstallatörer på
www.energigas.se /fakta-om-gas/gasbehoerig/

Bli kompis med din gasspis

Besök vår hemsida och ta del av praktiska gasanvändningstips.
www.gasnatetstockholm.se/bekanta-dig-med-gas

Nya moderna ledningar

Vi moderniserar kontinuerligt gasnätet och byter ut gamla ledningar mot
nya stryktåliga plastplastledningar. Det betyder att du som kund har en
trygg och stabil gasanslutning även i framtiden.

Erbjudande! Spara 1200 när du köper ny gasspis. Besök gasnatetstockholm.se/installationserbjudande
6 fakta om gas

Du är alltid välkommen att kontakta oss

■ Naturlig del av Stockholms infrastruktur sedan 1853

Kundservice & flyttanmälan
0771-41 01 00 (vardagar 8-16)

■ Gasen i vårt nät är en blandning av biogas, naturgas och luft
■ Biogas är en förnyelsebar produkt som framställs av bl.a. matavfall
och andra organiska restprodukter
■ Gasen är luktfri, men för att i ett tidigt skede kunna upptäcka läckor
tillsätter vi ett luktämne
■ Gasen i våra gasnät är helt giftfri
■ Gasen väger lättare än luft och stiger därför uppåt vid händelse av
läckage. Du vädrar enkelt bort gasen genom att öppna ett fönster

Felanmälan
0771-41 01 00 (dygnet runt)
Hemsida
www.gasnatetstockholm.se
Service och reparationer av gasapparater- och installationer
Auktoriserade gasinstallatörer hittar du på Energigas Sveriges
hemsida www.energigas.se

