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ERBJUDANDE FIBERINSTALLATION 

Nu kan vi erbjuda fastighetsägare i Örnvik installation av fiber. För att ta 

del av erbjudandet behöver du teckna avtal senast den 1 juni 2021. 

Utbyggnaden kommer att ske under 2021. 

Anmäl ditt intresse 

Gå in på vår hemsida för att anmäla ditt intresse www.lunet.se/intresseanmalan.  

Efter att vi fått in intresseanmälningarna kommer vi att ta kontakt med dig för mer 

information samt avtalstecknande. 

För information utvecklar vi för tillfället ett nytt ordersystem som kommer att lanseras 

inom kort. På grund av detta kan vår webb se olika ut beroende på när du väljer att 

lägga din beställning. Antingen kan du enbart anmäla ditt intresse eller så kan du teckna 

avtal direkt via webben. Vi ber dig även ha överseende med att allt kanske inte fungerar 

som det ska vid övergången men du är alltid välkommen att kontakta oss via epost för 

att anmäla ditt intresse.  

Installationsavgift 

Installationsavgift för villaanslutningar är 24 500 kr. Vi fakturerar dig för installationen 

när anslutningen är klar. 

Information gällande schaktarbete 

Schaktningsarbetet kommer att påbörjas i mitten av maj i de områden där detta krävs. 

Vi samarbetar med Luleå Energi och Luleå Markanläggning under projektet. Du som 

fastighetsägare ansvarar för grävning på egen tomt. Du kommer att få mer information 

gällande detta när du har lagt din beställning. Grävinstruktionerna finns även upplagda 

på vår hemsida www.lunet.se/projekt/ornvik. 

Erbjudande Trygg fiber 

Vi erbjuder dig Serviceavtalet Trygg fiber kostnadsfritt i ett år från och med att 

installationen är färdigställd om du tecknar avtal innan den 1 juni 2021. Du finner mer 

information i bifogad folder. 

Mer information 

Vi har skapat en projektsida på webben där du kan läsa mer och följa projektet 

www.lunet.se/projekt/ornvik. På vår hemsida finner du information om oss och vilka 

tjänster vi erbjuder i fibernätet www.lunet.se. Du är även varmt välkommen att kontakta 

oss per e-post eller telefon. 

E-post: forsaljning@lunet.se  

Telefon: 0920 – 23 61 01 
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