
Hej! 

Nu är vi alltså äntligen i gång med grävningen för fiber. Arbetena påbörjas i Lärkstan och 
sträcker sig i första etappen fram till i höjd med Vårdcentralen/Kalle Blanks väg. Nästa 
etapp tar sedan vid i omedelbar anslutning genom Länna och bort mot Löt och 
Myskdalen. 

Jag bifogar här också information som vi fått från Lidéns angående bland annat arbetet på 
den egna tomten och kabelintag i hus. Några förtydliganden behövs dock. 

1. Bor man på den sida där kabeln läggs längs med gatan finns möjlighet att välja var det 
så kallade slangsläppet skall ske. Det sker genom att man sätter upp den pinne som 
kommer att delas ut i anslutning till grävningen, där man vill ha kabeln in på tomten. 
Om man bor på motsatt sida, vid korsning eller på annat sätt där kabeln korsar gatan, 
har man dessvärre begränsade möjligheter att välja var slangsläppet till egna tomten 
sker. Orsaken är att kommunen har utfärdat detaljerade anvisningar om var och hur 
gatorna får korsas. Kommunen har också bestämt på vilken sida av gatan kabeln får 
läggas. Detta gäller i första hand för samtliga gator i Länna. För Löt och Myskdalen 
kan proceduren bli något annorlunda då kommunen där inte är involverad på samma 
sätt. 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2. Praktiskt sker slangsläppet så att entreprenören Optomera lämnar en slangbit som 
sticker upp ur marken vid den punkt som Du valt själv alt enligt kommunens 
grävtillstånd, se p1 ovan. Från den punkten svarar Du själv för att slang grävs ned på 
Din tomt fram till den punkt på huset där Du vill att fiberkabeln skall komma in. 
Slang tillhandahålls av Optomera men Du får själva hämta den på plats som 
Optomera kommer att anvisa. På denna plats finns utrustning för uppmätning och 
kapning av slangen. Ta också med en skarvhylsa och en propp som finns på samma 
ställe. Proppen skall sättas som förslutning på slangändan vid huset för att förhindra 
att vatten och skräp kommer in. 

3. När Du grävt ned slangen på Din tomt och bestämt var kabeln skall tas in i huset, skall 
Du skriftligen bekräfta att Din del av arbetet är avklarat. Blankett för det kommer att 
delas ut i anslutning till grävarbetet. Insändandet av blanketten innebär också att man 
samtidigt ger Lidén Data/KnivstaNet rätt att montera nödvändig utrustning utvändigt 
på fasaden på anvisad plats. 

4. Det är svårt att lämna några mera generella råd/anvisningar om var/hur intaget av 
kabel i huset kan/skall ske. Några upplysningar kan dock vara till hjälp. Den 
utvändiga kopplingsdosan placeras normalt ca 50-60 cm ovan mark, utvändigt. Kolla 
därför var det hamnar invändigt. Inne i den utvändiga boxen borras sedan ett hål 
genom väggen med 20 mm diameter. På insidan kommer sedan nödvändig elektronik 
att monteras av Lidén Data. Denna elektronik kräver tillgång till el. Intaget bör därför 
placeras i närheten av eluttag. 

Ovanstående gäller just nu i första hand Er som bor i Lärkstan med omnejd, etapp 1, men 
kommer senare beröra samtliga övriga intressenter. I kommande Nyhetsbrev kommer 
info att löpande lämnas om hur grävarbetet fortskrider. Återkom gärna om något är oklart 
eller saknas i informationen. 

Bästa hälsningar, 
Matts Back  för Projektgruppen Fiber i Länna
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