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Ansökan om besökstillstånd i skyddsobjekt 

 Detta är ett tillägg/komplettering till tidigare gjord beställning 

KKKKuuuunnnnddduuduuppppppppggggiiiffiftftteeteerrrr::::    Företagsnamn_________________________________________________________________ 

Organisationsnummer _________________________-______________ 

Behörig beställare _________________ Telefon _________________E-post_____________________________

Faktureringsuppgifter: Företagsnamn ___________________________________________________________ 

Ref/Märkning _________________ Box _________________Postnr/ort_____________________________

Uppgifter om besökaren (om annan än behörig beställare ovan):
Företagsnamn:______________________________________________________________________________

_____________________________  _______________ 

__________ _____________________________ 

 _______________  __________ _____________________________

 _______________  __________ _____________________________

 _______________ 

 __________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 Östra Tornet (Österhöjdsvägen) 

 Västra Tornet (Västergatan) 

 Järna Vattentorn (Enevägen) 

Datum _______-_____-_____ och tidpunkt ____:____då besöket startar 

Besöket beräknas pågå i ca.  _____ timmar 

Besöket gäller reparation/service vid akut driftstörning. 

Besöket gäller reparation/service av befintlig anläggning. 

Besöket gäller förändring/utökning av befintlig anläggning eller att åverkan kan ske på 
byggnaden? (Detta val innebär att kunden skall beskriva (ev. ritning) ingreppet och att det skall 
godkännas av Telge Nät AB före genomförandet, efter slutförande skall gemensam besiktning 
utföras på plats) 

Beskrivning av uppdraget: 

 

 

Ansökan skickas per e-post till:  contactcenter.ore@securitas.se  i god tid före besöket.

I ämnesraden på e-posten skall det stå "Ledsagning Telge Nät avtal 333 028 "
Besökande företag kommer att debiteras av ledsagande part för nedlagd arbetstid.
OBS!!!! Till ledsagare: återsänd denna ansökan till ovanstående adress efter slutfört arbete.

Var god skriv tydligt!

För- och efternamn Telefon Nationalitet Körkort, tjänstekort, personnr

Behörig beställare intygar besökarens/arnas tillförlitlighet samt att de tagit del av gällande tillträdesföreskrifter 
innan besöket genomförs. Tillträdesföreskrifter tillhandahålls av ledsagaren.
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