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SNART ÄR VI IGÅNG! 

Under augusti månad startar arbetet med fiberutbyggnad i Rutviksnäset. 

Här kommer information till dig som har beställt en fiberinstallation till din 

fastighet.  

Hur går det till? 

Vi kommer inom några veckor att påbörja schaktningsarbete i ert område. Vi samarbetar 

med Luleå Markanläggning och Luleå Energi under projektet. Vår entreprenör kommer 

att kontakta dig för att göra en avstämning inför installationen. Inför samtalet är det bra 

om du har funderat på var i fastigheten du önskar få din installation. När det är dags för 

installation kommer en tekniker att kontakta dig för tidsbokning och när installationen är 

klarrapporterad skickar Lunet ett leveransbesked till dig. 

Grävning på egen tomt 

Du utför själv grävningen på egen tomt, från vår avlämningspunkt vid tomtgräns, fram 

till önskad anslutningspunkt i fastigheten. Hur detta ska utföras kan du läsa i grävfoldern 

som följer med detta brev. Vår entreprenör kommer att markera vår avlämningspunkt 

vid din tomtgräns med en stakkäpp och lämna material.  

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 4 veckor efter att materialet är levererat. Grävning på egen 

tomt behöver vara klar när tekniker ska påbörja sitt arbete med att skarva ihop 

kanalisationen i gatan samt utföra inblåsning av fiber till fastigheten. Detta är ett 

förberedande arbete och installationen i fastigheten utförs i ett senare skede. 

Vad händer sen? 

Arbetet med installationerna sker områdesvis och du blir kontaktad av vår entreprenör 

för tidsbokning. Tidsbokning beräknas ske i höst och installationen genomförs under 

slutet av året. Våra tekniker utför håltagning i fasad och installerar vår termingeringsbox 

och fiberkonverter (bredbandsbox) på insida yttervägg, markplan.  

När din fastighet är ansluten och klar för att börja användas får du ett leveransbesked 

från Lunet med information om hur du kommer igång. Har du angett en e-postadress i 

din beställning skickar vi leveransbeskedet via e-post, i annat fall skickar vi det via brev. 

I samband med att leveransbeskedet skickas ut faktureras även installations- och 

serviceavgift. 

Återställning av markarbete 

Tillfällig återställning efter markarbeten sker succesivt. Slutgiltig återställning med 

insåning av gräsytor, eventuella asfaltsarbeten med mera sker under hösten eller våren 

för att effektivisera arbetet. 
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Bra att veta 

• Fiberkonverten (bredbandsbox) samt termingeringsbox monteras på insida 

yttervägg i markplan. Vi gör ingen kabeldragning inomhus. Därför är det viktigt 

att du gräver fram till lämplig plats vid din husvägg. 

• Allt arbete samt tidsbokning sker under dagtid. 

• Installationen är inte klar förrän du har 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. 

Kontaktpersoner 

Har du frågor angående grävning på egen tomt är du välkommen att kontakta vår 

entreprenör. 

 

Beatrice Nilsson Johansson 

Samordnare, fiber  

0920-26 45 43 

 

Övriga frågor. 

Lunet support  

0920-23 61 01  

 

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

Ansvarig från Lunet 

Maria Emanuelsson, Projektör, Lunet, 0920-23 61 21. 

 

Hälsningar 

Lunet 
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