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Flytt av fiber från luftledning till markfiber i Stensättra 
 

Efter mycket om och men i nätet och dokumentationen så börjar stammen bli klar. Och det betyder 
att vi kommer påbörja flytten av ledningarna för att installera om fibern från luft till mark.  

 

Detta gäller er som har luftfiber i dagsläget som vi ska flytta över till den nya fibern: 

Vi kommer behöva dra en mindre kanalisation i den slangen som ni har fått till fastigheterna i 
samband med VA eller i egen regi (en del med hjälp av Janne Avasjö). Vi kommer tyvärr inte att 
kunna göra installationerna under samma dag som detta arbete. Med det sagt så kommer det att bli 
två besök (en gång för dragning av kanalisation+fiber och en gång för installation/driftsättning). När 
kanalisationen+fibern är dragen så kommer vi att succesivt boka en dag med er då vi kan skicka 
tekniker för installation/driftsättning av den nya fibern. 

Sågaräng Entreprenad kommer att smygstarta under denna vecka (V.48) lite sporadiskt men kommer 
att vara på plats från 6dec och framåt. 

 

Ni som har slangen (svart slang med rött sträck på) utanför, under altanen eller i krypgrund som går 
att komma åt önskar vi att vi får er tillåtelse att beträda era fastigheter utan att ni är hemma. Det gör 
att ni bara behöver vara hemma vid det ANDRA besöket. Om ni INTE godkänner det så vill vi att ni 
ringer mig omgående för att boka en dag för att vi ska få beträda era tomter, David Yazdany 072-304 
19 37 (david.yazdany@transtema.com). Hör vi inget så ser vi det som att det är OK. 

 

Har ni slangen (svart slang med rött sträck på) inne i fastigheten så måste ni vara hemma. Vi kan 
tyvärr inte boka en specifik tid under dom dagarna när dragningen av kanalisationen+fiber kommer 
att ske då vi har väldigt många som ska göras om dagen och det är svårt att beräkna hur lång tid varje 
hushåll tar. Det går bra att lämna nyckel till en granne som kan låsa upp åt oss om ni inte kan vara 
hemma. Passar inte dagarna eller inte vill/kan lämna nyckel hos nån så ring mig omgående för att 
boka en ny dag, David Yazdany 072-304 19 37 (david.yazdany@transtema.com). 

Ni som måste vara hemma gäller det 8-10december, ring om det inte passar så får vi hitta en 
annan lösning. 

 

Ni som har boendet som fritidshus och inte befinner er på plats så ofta och inte kommer vara det 
före nyår får jättegärna meddela mig så kan vi titta på en dag efter nyår i lugn och ro, då kan det 
eventuellt finnas utrymme för installationer under lördagar och söndagar om det skulle passa bättre. 
Men vi vill gärna fokusera på er som bor på adressen permanent i första hand. 
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Jag kommer att skicka ut denna information  via eran hemsida/facebook med hjälp av Mikael 
Westmark, brev till folkbokföringsadressen, mail till dom jag har samt ett kort sms om att 
information finns utskickat till dom jag har fått nummer till. 

Ni når mig lättast på sms eller mail för att meddela mig om ni inte önskar att vi beträder era 
fastigheter, boka ny dag, information om nycklar eller vill meddela att ni kan tänker er installation 
efter nyår. Jag önskar att ni i meddelandet anger namn, telefonnummer och adressen det gäller. 

 

Jag måste också få be om ursäkt för att Telia stängt ner kopparledningen i förtid trots att jag 
meddelat att vårat arbete inte var redo för nedstängning, syftet med hela projektet var att få igång 
markfibern INNAN dom kan stänga kopparnätet just för att ni enkelt skulle kunna flytta över till fiber.  

 

Med vänliga hälsningar / best regards 
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David Yazdany 

Senior Projektör 
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