
Fiberinformation 

Hej! 

Nu börjar det verkligen ta fart med våra fiberinstallationer. Redan V.47 börjar entreprenören 

att gräva, så därför följer här nedan en hel del viktig information vad gällande du behöver 

göra på din fastighet. Tidsplanen är ganska kort då entreprenören vill hinna så mycket som 

möjligt innan det fryser till, då arbetet blir besvärligare. 

Det som är mycket positivt är att Telias nätägare Skanova har valt att satsa på Västergården så 

att även de som inte beställt en fiberanslutning kommer att få ett tomrör i anslutning till 

tomtgräns för att ev. i ett senare skede ha möjlighet att beställa en fiberanslutning. 

Just nu håller entreprenören på att märka ut var i anslutning till Er tomtgräns er anslutning 

kommer att ske. För de som ej beställt fiber är det viktigt att ni skickar tillbaka godkännande 

att tomrör får läggas till er tomt i det frankerade kuvertet till Eltel AB. 

Och för er som beställt fiber är det viktigt att Er slang ligger i backen senast 24/11. 

Läs noga genom informationen enl. nedan: 

 

• Nedgrävning av slang på tomtmark kan startas 9/11, denna slang skall finnas nedgrävd senast 
24/11. 

• Slangen skall vara av typ PE25/21 (storlek 25mm utvändigt, 21mm invändigt), Slangen skall 
ha en slät insida. 

• Slangen skall sticka upp 0,5m ur marken vid husvägg samt vid markerad plats vid tomtgräns 
• Där slang sticker upp vid husvägg kommer plåtränna att monteras för att skydda slang och 

fiberkabel. 
Håltagning utförs av Eltel, dock skall det markeras var hålet skall utföras (Hålet utförs alltid 
rakt ovanför där slang kommer upp ur marken. Denna markering ger Eltel okej för att borra 
och fastighetsägaren står för eventuell avborrning av kabel/vattenrör i vägg) 
Hålet borras med lite lutning för att fukt ej skall ta sig in, och bör hamna ca 10cm ovanför 
golvlist inomhus. 

• Fiberuttag och fiberkonverter placeras direkt på insida vägg där borrning utförs. (Ingen 
dragning av kabel görs i fastigheten) 
Tänk därför till, vart på huset ni går upp med slangen. 

• Fiberkonvertern kräver ström, därför bör det finnas el-uttag i närheten. 
Finns inte detta är det upp till fastighetsägaren att själv dra fram ström till fiberkonvertern. 
 
Vid fiberinstallation i fastigheten kommer Eltel att lägga en lapp i brevlådan/alternativ ringa 
och boka en tid. 
Om denna tid ej passar ringer man de nummer som finns på lappen. 
 
 
 
 
Vänd för mer info: 
 



För de som ej beställt fiberanslutning: 

• Telia/Skanova kommer att förbereda kanalisation/rör till samtliga tomter i området även om 
man inte beställt fiber i dagsläget. Detta för att enkelt kunna ansluta sig till fiber vid ett 
senare tillfälle. 
För att kunna förbereda tomrör till de fastigheter som ej beställt fiber, vill Skanova ha ett 
påskrivet godkännande från fastighetsägaren att vi får lov att gräva in tomröret. 
Tomröret släpps in mellan 0,1 - 1m på tomtgräns beroende på om det är gräsmatta eller mur 
som ansluter mot kommunal mark. 
Är det gräsmatta släpps tomrör snabbast möjligt. 
Är det en mur måste tomrör tunnlas under muren och släppas på insidan för att vara på 
tomtmark. 

 

För de fastighetsägare som vill ha hjälp med ev. grävning osv kontakta gärna: 

Reidar Hanssons entreprenad på 070-2740540 de har info och kunskap om hur detta ska 

utföras. 

Vill ni senare ha hjälp med datorer och ev. konfiguration av Er fiber och data utrustning kan 

ni kontakta Lars Henningsson på Data och Design 070-55260868. 

Och för ev. dragning av nätverkskablar och liknande inne i er fastighet efter installationen kan 

ni kontakta Euronics Teleradio på 0524-71018. 
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