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Itinatag noong 1924, nagbibigay ng serbisyo ang utility ng natural na gas sa ilalim ng
Long Beach Gas & Oil Department (LBGO) sa tinatayang 500,000 residente at negosyo
sa mga lungsod ng Long Beach at Signal Hill. Inihahatid sa higit 1,800 milyang pipeline
ng LBGO, ang aming natural na gas ay maingat na dinadala sa iyong tahanan upang
panatilihin kang mainit sa mga buwan ng taglamig, lutuin ang iyong pagkain, painitin
ang tubig sa iyong mga shower at paliguan, at tuyuin ang iyong mga damit. Tumutugon
kami nang mabilis sa iyong mga hiling sa serbisyo at available ng 24 oras sa isang araw,
7 araw sa isang linggo para sa Emergency na Pagtugon sa (562) 570-2140. Ang
aming mga singil para sa mga serbisyo ng gas ay maikukumpara sa mga utility ng gas
ng Katimugang California at makasaysayang nagresulta sa pinakamababang
pamantayan ng residensyal na mga bayarin ng gas sa Katimugang California. Habang
ang mga mamamayan ng Long Beach ay mga may ari rin ng aming utility ng gas, ang
aming mga kita ay hindi lamang nagbibigay ng aming mga serbisyo ng gas at
pagpapanatili ng aming sistema ng pipeline, kundi ginagamit din sila upang tumulong
magbayad sa mga mahahalagang serbisyo ng komunidad tulad ng mga serbisyo ng
pulisya, bombero, parke at silid-aklatan.
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TUMAWAG BAGO KA MAGHUKAY

Ang pag-iingat sa pinsala ay isang bahagiang responsibilidad! May
plano ka mang gawin ito nang mag-isa o kumuha ng isang
propesyonal, ang matalinong paghuhukay ay nangangahulugang
pagtawag sa 811 bago ang bawat trabaho. Ang Alerto sa
Paghuhukay ay isang LIBRENG tawag pang-serbisyo 811 or
tingnan ang website.
Tumawag Bago Ka Maghukay

Mga Mahahalagang Numero ng Telepono
Emergency sa Gas
Billing ng Utility /Mga Serbisyo:
Pangunahing Linya ng Gas at Langis:
Alerto sa Paghuhukay:

(562) 570-2140
(562) 570-5700
(562) 570-2000
811

Mga Quick Link
Katimugang California Edison
Komisyon ng Enerhiya ng California
Mga Quick Reference
Diskuwento sa Gas para sa mga Mababa ang Kita
Impormasyon sa Rebate
Matutunan kung paano basahin ang iyong metro
Online na Listahan ng mga Serbisyo
Online na Pagbabayad ng Bayarin
Para sa impormasyon sa Programang Serbisyo ng Gas, Pagtitipid at Diskuwento sa
Utility: Kontakin ang LBGO

