
 
 Kontakt: 

David Yazdany 
+46 072-304 19 37 
david.yazdany@Transtema.com 

Utskriftsdatum: 
2021-10-06 

 
 

 

Fiber till Stensättra 
 

Hej, 

Här kommer lite information till er som har fiber via luftledning samt även till er som inte har fiber 
idag. 

 

Stolpledningar och stolparna kommer att raseras under hösten/vintern pga att Telia vill få ner allting i 
marken i stället. Ni som har koppar genom luftledning kommer/ska ha fått erbjudande om migrering 
till alternativ lösning. Som ni säkert redan vet så finns markskåp och kanalisation nedgrävt sen några 
år tillbaka. Vi har den senaste tiden varit runt och kikat lite på vissa tomter för att få oss en 
uppfattning på vad som måste göras och hur vi ska planera utifrån den informationen. De flesta av er 
har fått ett rör indraget till fastigheten eller avlämnat utanför i samband med vattenledningen när 
det arbetet gjordes. Andra har rör draget av Janne Avasjö.  

Just nu fokuserar vi på att bygga klart stamnätet med fiber till alla markskåp och till Telias station. 
Detta för att arbetet med att flytta er ledning från luft till mark ska gå så snabbt och smidigt som 
möjligt. När det arbetet är klart så kommer vi att börja med att dra fiber till de hushåll som har fiber 
via luftledningar samt de kunder som beställt fiber direkt i marken. 

 

En grov planering ser ut så här (med reservation för förseningar: 

Villainstallation: V.40-43 

Rasering av stolpar: V.44-50 

 

De hushåll som har rör så att vi kommer åt änden utan att ni är hemma kommer vi att försöka blåsa 
in en fiber i så snart som möjligt för då kan vi koppla in den i markskåpen direkt. På så sätt kommer 
installationen för er att gå väldigt fort, ca 1-4 tim.  

De hushåll som har röret indraget i krypgrund eller källare, där ni måste vara hemma så kommer vi 
utföra dessa samtidigt som vi utför hela installationen, dessa kommer att ta lite längre tid ca 2-6 tim. 

De hushåll som har flyttat sin luftledning till markröret måste vi gräva om det ute i gatan vilket 
resulterar i längre installationstid, ca 1 heldag. 

De hushåll som inte har nån fiber i luftledning alls i dagsläget men har beställt fiber från Telia så 
kommer det också att bli ca 1 heldags arbete. 

 

Då har ni lite information om hur länge ni måste vara hemma. Dock så skulle vi uppskatta om vi har 
tillträde till fastigheten under hela dagen när vi bokar utifall att det tar längre tid än beräknat. För när 
vi väl börjat installationen så måste vi slutföra den för att få igång er uppkoppling innan vi lämnar. 
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All bokning kommer att bli aviserade via brev MINST 5 arbetsdagar innan. Vid ombokning så kontakta 
oss så snart som möjligt efter mottagen avisering. 

Om ni inte är registrerade på adressen som ska installeras så uppskattar jag om ni kan kontakta mig 
med adress och telefonnummer. Jag har förstått att en del är fritidsboende och bor på annan ort. 
Detta för att aviseringen ska komma rätt och i tid till er. 

 

Vid frågor eller funderingar får ni mer än gärna kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar, 

David Yazdany 
 
david.yazdany@Transtema.com 

+46 072-304 19 37 
Transtema Network Services AB 
Argongatan 52-54, 703 74 Örebro 
transtemanetworkservices.com 
 

 

 


