
Byggprojekten i Sjundeå, Lojo och Ingå fortsätter när man har hittat en ny partner 

Carunas byggprojekt i Sjundeå, Lojo och Ingå tyvärr fördröjs när vår entreprenadpartner gick i 

konkurs i slutet av förra året. På grund av det stannade arbetet på en del av byggplatser och 

för några platser stannade efterarbeten likaså.  

I den nya situationen var vi tvungna att sätta arbeten i prioritetsordning eftersom det var 

klart att vi inte hinner få alla arbeten färdiga enligt den vanliga tidtabellen. Först försäkrade 

vi oss om att vi kan reparera alla fel i elnätet oberoende av klockslaget och att utföra arbeten 

som våra kunder hade beställt såsom leverans av nya anslutningar. Dessa arbeten utförs nu av 

våra nya avtalsparter. 

”Sjundeå kommun har varit aktiv och kontaktat oss angående våra byggprojekt. Tack för all 

respons som är viktigt för oss för att vi kan utveckla vår egen verksamhet. 

Vi förhandlar som bäst med nya entreprenörer för att fortsätta med arbeten angående 

förbättrande av elnätverket i Sjundeå, Lojo och Ingå. I detta skede kan vi tyvärr inte ge någon 

exakt tidtabell för enskilda projekt, men vi strävar efter att få största delen av dessa arbeten 

färdiga ännu i år. Vi kontaktar markägare angående de halvfärdiga arbetena och meddelar om 

hur arbetet fortsätter genast efter att ha kommit överens om det med entreprenören. Vi 

beklagar dröjsmålet för våra kunder” säger Jukka Ihamäki, direktören som svarar för 

stadsnäten. 

I Sjundeå, Lojo och Ingå pågår Carunas tiotals projekt i olika skeden, varav en del väntar på 

en ny entreprenör. Entreprenaden fördelas på ett geografiskt sett omfattande område.  

Vår kundtjänst betjänar normalt angående projekten i Sjundeå, Lojo och Ingå. Dessutom kan 

kunderna använda sig av tjänsten Työmaat kartalla www.caruna.fi/tyomaat. Där kan våra 

kunder söka uppgifter om byggprojekt på sitt eget område. 

Felanmälningstjänster har jour dygnet runt. 
 

Uppgifter om fel i mellanspänningsnät finns i  carunas strömavbrottskarta. Karttjänsten 
uppdateras med några minuters mellanrum. Vid brådskande fall har avgiftsfri 
felanmälningstjänst jour dygnet runt i nummer 0800 195 011.   
 

Icke brådskande fel kan anmälas med en elektronisk felanmälningsblankett. Icke 
brådskande fel är till exempel ett sådant fel, att elektriciteten fungerar även om ett träd har 
fallit på ellinjen. Det hör till professionella att avlägsna träd från ellinjen.  
 
Våra kunder kan beställa textmeddelande om strömavbrott 
 

Avgiftsfri service för textmeddelanden står till våra kunders förfogande. Beställningar gör 
man behändigt med Caruna Plus avgiftsfri sähkövahti.  
 
Mer information: 
 
• Sähköverkon häiriökartta  
• Caruna Sähkövahti  
• Sähköinen vikailmoituslomake  
• Työmaat kartalla 

http://www.caruna.fi/tyomaat
https://hairiokartta.caruna.fi/?lang=se
https://www.caruna.fi/sahkovahti
http://hairiokartta.caruna.fi/
https://www.caruna.fi/sahkovahti
https://www.caruna.fi/vikailmoitus
http://www.caruna.fi/tyomaat


• Avgiftsfri felanmälningstjänst: 0800 195 011 (24 h) 
 


