
   

   

 

Lunet AB | Smedjegatan 10 | Box 25 | 971 02 | Luleå | 0920-23 61 01 | info@lunet.se | www.lunet.se 

 

Luleå 20 juni 2016 

Fastighetsbeteckning: 

Fiber för dig som vill surfa snabbt och framtidssäkert

Med bredband via Lunets fibernät får du tillgång till Luleås snabbaste internet. Du får också möjlighet att 

beställa det absolut bästa när det gäller digital-TV och telefoni - och du väljer själv tjänsteleverantör. Du 

kan även se fiberinstallationen som en ekonomisk investering då attraktionsvärdet på din fastighet 

troligtvis ökar. Kraven på bandbredd ökar med den digitala utvecklingen, framtidssäkra du också.  

Det är inte försent att beställa…  

Det går bra att fundera lite till men det är viktigt att respektera sista beställningsdag (se tidplan sid 2), i 

annat fall kan vi inte garantera leverans till din fastighet enligt tidplan. Om du har några frågor är du mer 

än välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0920-23 61 01. 

Så här går det till - från beställning till snabbt internet! 

1. Du tecknar avtal på www.lunet.se och vi skickar dig en bekräftelse. 

2. Vi projekterar, gräver och bygger fiber i ditt bostadsområde.  

3. Vår samordnare på området kontaktar dig angående avlämning/hämtning av material och ger dig 

information om grävning på egen tomt och när det ska vara klart. 

4. Du som fastighetsägare bestämmer vart du ska placera din bredbandsbox, samt planerar och utför 

grävning på egen tomt (se deadline i tidplanen sid 2, grävanvisning se bifogad folder). 

5. Vi gör hål i din yttervägg, monterar bredbandsboxen i din fastighet och blåser in fibern.  

6. Vi aktiverar din fiberanslutning 1-2 veckor efter boxen är monterad. 

7. Efter mottaget leveransbesked är allt klart och du kan beställa önskade tjänster (internet, tv, 

telefon) hos vald tjänsteleverantör. 

Följ projektets gång på webben! 

Uppdaterad information som gäller ditt bostadsområde finns här: www.lunet.se/projekt/balinge/.  

Frågor? 

 Grävning och installation: Luleå Energi Elnät och deras underentreprenör Svensk Mark & Schakt 

AB kommer på uppdrag av oss att gräva och installera fiber i ditt bostadsområde.  

Samordnare: Hugo Näslund, 070-231 19 85, telefontid vardagar mellan 8-16. 

 Fiber (beställning av fiber, avtalsfrågor): Lunets kundservice, telefon 0920-23 61 01.  

 Tjänster (internet- TV och telefonabonnemang): Vald tjänsteleverantör (exempel, se vår hemsida) 

 

 

 

http://www.lunet.se/
http://www.lunet.se/projekt
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Bälinge 

En utförligare tidplan för installation kommer att publiceras på hemsidan till hösten. Observera att 

ändringar i tidplanen kan förekomma. Se projektsidan på vår webb för eventuella justeringar: 

(www.lunet.se/projekt/balinge/)  

 

Aktivitet Bälinge 

1. Avlämning av material inför 
grävning 

Vecka 25-28 

2. Sista beställningsdag 31 juli 2016 

3. Deadline grävning på egen 
tomt 

Vecka 31 

4. Schaktning Vecka 33-40 

5. Montering av bredbandsbox 
i fastighet 

November - Januari 

6. Aktivering av fiber och 
debitering startar.  

Löpande aktivering (1-2 veckor 
efter monterad bredbandsbox). 
Leveransbesked skickas ut via e-
post eller sms. 

7. Klart för beställning av 
internettjänster hos tjänste-
leverantör 

Efter mottaget leveransbesked 
från Lunet. 

 

http://www.lunet.se/
http://www.lunet.se/projekt

