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NU ÄR VI IGÅNG! 

Under maj månad fortsätter arbetet med fiberutbyggnad i Sunderbyn. 

Arbetet utförs av Argocon tillsammans med Install och Lunet. Här följer 

information om arbetet och du är varmt välkommen att kontakta oss om 

du har några frågor eller funderingar. 

Schaktning 

Vi vill med detta brev uppmärksamma dig om att entreprenadmaskiner kommer att 

finnas i ditt område under tiden för schaktning. Vi kommer tillsammans med våra 

samarbetspartners arbeta med att minska de olägenheter schaktningsarbetet kan 

medföra och vi ber om överseende med eventuella störningar. 

I de områden där det finns befintlig kanalisation i gatorna kommer vi använda den. På så 

sätt kan vi minimera långa schaktsträckor och minska störningar så som buller, damm 

och trafik. 

I övriga områden som saknar kanalisation behöver vi schakta längre sträckor för att 

lägga ner nytt material. Vårt arbete kommer därför se lite olika ut beroende på var i 

Sunderbyn du bor.  

Grävning på egen tomt 

Bestäm var i fastigheten du vill ha din fiberinstallation. Du gräver själv på egen tomt, 

från vår avlämningspunkt vid tomtgräns fram till önskad anslutningspunkt i fastigheten, 

installationen kommer sedan att ske på insida yttervägg. Vår entreprenör Install 

kontaktar er för att stämma av var ni vill ta in fiberkabeln. Efter detta levereras 

materialet ut till er och avlämningspunkt markeras med en käpp vid gatan. 

Observera! 

För att underlätta i våra entreprenörers arbete är det viktigt att du utför grävningen på 

den egna tomten så snart som möjligt efter att vi har lämnat av materialet. 

Om du är osäker på var ledningar, exempelvis kabel-tv, ligger på din tomt kan det vara 

bra att göra en förfrågan på www.ledningskollen.se innan du börjar gräva. 

  

http://www.lunet.se/
http://www.ledningskollen.se/
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Vad händer sen? 

När grävmaskinen har passerat i ditt område och grävningen på den egna tomten är klar 

påbörjas installationer i fastigheterna. Arbetet med installationerna sker områdesvis och 

du blir kontaktad av vår entreprenör Install för tidsbokning.  

När din anslutning är klart att börja användas får du ett leveransbesked från Lunet med 

information om hur du kommer igång. Har du angett en mailadress i din beställning 

skickar vi leveransbeskedet via e-post annars skickar vi det via brev. I samband med att 

leveransbeskedet skickas ut faktureras också installations- och serviceavgift. 

Återställning av markarbete 

När vi gräver för att ansluta fiber i ditt område och vår entreprenör utför markarbete 

återställs marken efter utfört arbete. 

Mer information 

För mer information om projektet och en tidplan för när de olika delarna är färdigställda, 

besök vår hemsida www.lunet.se. 

Kontaktpersoner 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss eller våra entreprenörer. 

Argocon AB, 076-760 69 60. 

Frågor rörande schakter i området. 

Telefontid, vardagar mellan kl. 8-11. Övrig tid går det bra att skicka SMS som besvaras i 

mån av tid. 

Install Fiber AB, 070-540 18 09. 

Frågor rörande fiber och installation i fastigheter.  

Christoffer Åström, byggkoordinator Lunet, 0920-23 61 01. 

Övriga frågor. 

Telefontid, vardagar mellan kl. 8-12 och kl. 13-16. 

 

Hälsningar 

Lunet 

http://www.lunet.se/

