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FIBERBYGGNATIONEN – 10 steg till fiber

STEG 1 – PLANERING OCH BEREDNING 
Efter att ni fått klartecken för byggnation så pågår förberedelser 
även fast du inte ser oss. 

STEG 2 – INFÖR BYGGNATION 
Ni informeras via ett byggmöte eller 
brev om tidplan och byggnationens olika steg.

STEG 3 – TOMTPROJEKTERING
OBS! Här behöver du vara hemma. Du blir 
kontaktad för tidsbokning. Det är viktigt att du 
meddelat oss vart kablar/trådar/rör går på din 
tomt, så att vi inte gräver av något av misstag. 

STEG 4 – SCHAKT EFTER VÄG & MARK
Trafikstörningar kan uppstå. 
Tänk på att passera oss med försiktighet.

STEG 5 – TOMTSCHAKT
Vi grovåterställer med befintliga massor. Vill du återställa 
mer, så kan du som kund göra det själv, exempelvis så 
gräs och tillsätta matjord. Eventuella plattor och 
prydnadsföremål avlägsnas av dig som fastighetsägare, 
vi kan även åtgärda detta mot ersättning. 

STEG 7 – CHECKKLISTA
Har vi rätt kontaktuppgifter till dig? 
Annars kan du uppdatera dessa på vår hemsida. 
Behöver du hjälp med finansieringen av fiber-
installationen, så ta kontakt med din bank redan nu. 
Har du bindningstider hos dina befintliga 
tjänsteleverantörer som du behöver se över?
Det är viktigt att någon kan vara på plats vid 
installationen. Om inte du har möjlighet kanske du 
kan låna ut en nyckel till en granne? 

 

STEG 10 – ÅTERSTÄLLNING
Under våren och sommaren, när det är
torrt nog, återställer vi vägar och annan 
             schaktad mark. 

STEG 6 – BLÅSNING AV FIBER
Fiberns höga prestanda uppnås genom datatrafik via 
ljussignaler i fiberkabeln. I fibertrådarna finns ingen 
begränsning vilket gör det framtidssäkert. 

STEG 8 – INSTALLATION
OBS! Här behöver du vara hemma. Du blir kontaktad 
för tidsbokning. När installationen är klar kan du beställa 
tjänst. Broschyren om hur du går tillväga, får du av din 
installatör. 
 

STEG 9 – DIN FAKTURA
Du mottar din faktura efter installation, 
och har 30 dagar på dig att betala den.
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