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Maj 2019

Till dig som bor i Sävar

Viktig information från bredbandsmöte
21 och 22 maj 2019
Elteleteknik AB är utsedd att göra det nya bredbandsnätet till våra lägenheter i Sävar.
Elteleteknik gör installationerna i lägenheterna, drar fiber och gör inkopplingen mot
Umeå Energis fibernät. För att göra grävarbetena har Elteleteknik anlitat Mark och
Grund.
Installation i lägenheterna
I din lägenhet kommer Elteleteknik montera en fiberkonverter som blir din
anslutningspunkt till bredbandet. Den kommer att placeras vid ett starkströmsuttag i
vardagsrummet eller i vissa lägenheter i köket.
Ett hål borras igenom ytterväggen där fiberkabeln dras till en låda på fasaden. Till den
lådan kommer det att grävas, och en slang läggs ner i marken till huvudpunkten för
området.
Arbetet i lägenheterna beräknas ta cirka en timme och då måste entreprenören få gå
in med huvudnyckel. Ett par dagar innan entreprenören kommer till din lägenhet
kommer de att dela ut ett informationsblad, där det står hur du får kontakt med dem
ifall du undrar över något.
Utanför husen
• Fiberslangar grävs ner från en central punkt till de lådor som monteras på husens
fasad.
• Det kommer att finnas öppna kabeldiken innan slangen läggs ner och marken
återställs.
• Vissa avspärrningar kommer att förekomma.
För dig som hyresgäst innebär det följande:
• Arbete i din lägenhet, samt damm och ljud.
• Störande ljud från maskiner vardagar klockan 7–17.
• Eget förberedande arbete bestående av att flytta möbler så att eluttaget blir
åtkomligt för entreprenören.
• Flytta på dina saker utomhus så att de kan gräva fram till den låda som kommer
att monteras på ytterväggen.

Där du känner dig hemma
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Begränsad framkomlighet på grund av grävarbeten.

Tidplan
• Start 3 juni 2019 och färdigställande i oktober 2019.
• Montaget i varje lägenhet tar normalt cirka 1 timme.
• Grävarbeten och fiberdragning pågår fram till slutet av september.
• Uppkoppling och provning under oktober.
• Vi avslutar projektet med en besiktning.
Observera!
Låt strömadaptern till fiberkonvertern sitta kvar i strömuttaget så att entreprenören
kan kolla att förbindelsen är ok, när inkopplingen är klar.
Frågor eller funderingar?
Har du så kontakta mig på telefon 070 600 33 23 eller mejladress:
nils-eric.jonsson@bostaden.se
Nils-Eric Jonsson
Projektledare
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