
NU ÄR VI IGÅNG! 

Under juni månad startar arbetet med fiberutbyggnad på Södra Granön. 

Arbetet utförs av Eltel Networks. Här kommer information om arbetet. Du 

är även 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 ber om överseende med eventuella 

störningar. 

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. 

Hur detta ska utföras kan ni läsa i grävfoldern som följer med detta brev. Installationen 

kommer sedan att ske på insida yttervägg. Vår entreprenör Eltel Networks kontaktar er 

för att stämma av var ni vill ta in fiberkabeln. Efter detta levereras materialet ut till er 

och avlämningspunkt markeras vid tomtgräns. 

Observera! 

För att underlätta 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. Grävning på 

tomten behöver vara färdigt senast 3 veckor efter att materialet är levererat.  

Vad händer sen? 

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

påbörjas installationer i fastigheterna. Arbetet med installationer sker löpande och du blir 

kontaktad av vår entreprenör Eltel Networks för tidsbokning.  

När din anslutning är klar 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. 

Observera! 

Installationen är inte klar förrän ni fått ett leveransbesked från Lunet. Även om 

entreprenören har utfört den fysiska installationen i fastigheten kan det ta ytterligare tid 

innan allt är färdigställt och redo för att nyttjas. 

Återställning av markarbete 

Tillfällig återställning efter markarbeten sker succesivt. Slutgiltig återställning med 

insåning av gräsytor, eventuella asfaltsarbeten o.s.v. sker under höst för att effektivisera 

arbetet. 
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Mer information 

Vår entreprenör Eltel Networks kommer att under projektet förse er med den information 

ni behöver för att allt ska ske så smidigt som möjligt. 

Information och tidplan kommer också löpande att uppdateras på vår hemsida. 

https://www.lunet.se/projekt/projekt-sodra-granon/ 

Kontaktpersoner 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår entreprenör. 

Eltel Networks AB 

Niklas Brännström, Projektledare Eltel  

Niklas.brannstrom@eltelnetworks.se 

072-582 73 60 

Emma Blomquist, Projektör Eltel 

emma.blomquist@eltelnetworks.se 

072-595 45 20 

Ansvarig från Lunet 

Maria Emanuelsson, Projektör Lunet  

Telefon: 0920 – 23 61 01  

Telefontid, vardagar mellan 7.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00). 
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