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Umeå Energi gör stora investeringar i
infrastruktur
Under sommaren fortsätter Umeå Energi att bygga ut och underhålla näten
för el, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband. Totalt investerade bolaget 170
miljoner kronor i infrastruktur i Umeå med omnejd under 2016.
– Umeå växer snabbt och det ställer ökade krav på kapacitet och
tillgänglighet i våra nät. För att kunna ha fortsatt hög leveranssäkerhet är det
därför viktigt att vi hela tiden utvecklar vår infrastruktur. Sommartid passar vi
på att göra arbeten i näten när det inte är tjäle i marken, säger Göran
Ernstson, vd på Umeå Energi

Under sommaren gräver Umeå Energi på ett 30-tal platser i kommunen för att
bygga ut och underhålla näten. Det handlar bland annat om att skapa
möjligheter till bredband för flera hundra hushåll i Täfteå, Holmsund och
Norrbyn, förstärka elnätet på en rad mindre orter utanför Umeå och förbättra
fjärrvärme- och fjärrkylaledningarna på Vasaplan.
Om du ska gräva själv på din fastighet
Om du gräver på din egen fastighet behöver du veta var alla ledningar ligger.
Annars är det stor risk för grävskador på kablar. På
https://www.ledningskollen.se/, som drivs av Post- och telestyrelsen, finns
information för privatpersoner som ska utföra grävarbeten.
Du kan också kontakta Umeå Energi för hjälp med ledningsanvisningar.
Beställer du tjänsten tre dagar i förväg är den kostnadsfri. Vid kortare varsel
tar vi ut en avgift. Läs mer om ledningsanvisning här
http://www.umeaenergi.se/kundservice/ledningsanvisning

Umeå Energi är ett väl sammanhållet energi- och kommunikationsföretag. Vår
vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för
regionen. Vi erbjuder 100 % förnybar el, ett framtidssäkrat nät för el och
bredband samt driftsäker, bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vi omsätter ca 1,4
miljarder kronor, har drygt 390 medarbetare och är både miljö- och
arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se
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