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Luleå 21 september 2016 

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/sandnaset/.  

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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Sandnäset 

Tidplanen kommer att publiceras på hemsidan. Observera att ändringar i tidplanen kan förekomma. Se 

projektsidan på vår webb för eventuella justeringar: (www.lunet.se/projekt/sandnaset/)  

 

Aktivitet Sandnäset 

1. Avlämning av material inför 
grävning 

Vecka 38-40 

2. Deadline grävning på egen 
tomt 

Vecka 40 (eller det datum som du 
fått av vår samordnare) 

3. Schaktning Vecka 39-44 

4. Montering av bredbandsbox 
i fastighet 

Preliminärt April-Juni 2017  
(kan tidigareläggas eller 
senareläggas, information 
kommer att uppdateras löpande 
på vår hemsida och du blir 
kontaktad när installation till din 
fastighet är på gång). 

5. Aktivering av fiber och 
debitering startar.  

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

6. Klart för beställning av 
internettjänster hos tjänste-
leverantör 

Efter mottaget leveransbesked 
från Lunet. 

 

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

