
Hej! 

ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS – idag har vi fått det glada beskedet från Lidén Data att 
man nu denna vecka kommer att skicka ut abonnentavtalen. I praktiken innebär det att 
alla som ingår i etapp 1 och 2 direkt efter påsk får hem avtal i brevlådan tillsammans med 
att följebrev innehållande information om hur man kommer åt valda/önskade tjänster. I 
följebrevet finns också information om vart man vänder sig för hjälp med installation av 
invändig elektronik samt övriga frågor rörande inkopplingen. I och med detta är alltså 
nätet för etapp 1 och 2 klart och färdigt för var och en att tas i bruk så snart tjänsteavtalen 
skickats in och inloggningsuppgifter med mera erhållits från Lidéns.  

OBS! Det är viktigt att alla i etapp 1 och 2 nu har den invändiga elektronik, som redan 
installerats, ansluten till elnätet OCH påslagen för att anslutningen skall kunna testas och 
aktiveras på ett korrekt sätt. 

Viktigt för etapp 3 och 4 

Som tidigare meddelats pågår nu projektering/planering för dessa etapper. En viktig del i 
förberedelserna är att få klart med alla markägaravtal. Tyvärr saknar vi fortfarande svar 
från drygt hälften av berörda markägare som i början av mars fick ut förslag till 
markupplåtelse för fiberkabel. Vi vill därför påminna återigen om vikten av att avtalen  
skickas in till Lidén Data före kommande månadsskifte. Givetvis gäller det Er berörda 
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som kan acceptera de utsända förslaget. Om utsänt förslag inte utan vidare kan accepteras 
ber vi Er före månadsskiftet kontakta: 

Jesper Ornbrant, Optomera  –  för frågor rörande grävning och förläggning av kabeln 
Tel:  072 – 159 96 01 
jesper@optomera.se 

Tobias Berggren, Lidén Data  –  för frågor rörande avtalsvillkor, ersättning m.m. 
Tel:  0171 – 42 00 16 
tobias.berggren@lidendata.se 

Om någon berörd inte är beredd att upplåta mark för fiberkabeln vill vi gärna få sådana 
besked före månadsskiftet så att alternativ dragning kan utredas. Kontakta Matts Back i 
sådana fall. Telefonnummer och mailadress finns nedan. 

Allt detta rörande markavtalen är alltså just nu vår mest angelägna fråga som måste lösas 
senast vid kommande månadsskifte. I annat fall riskerar vi att etapp 3 och 4 
nedprioriteras och skjuts på framtiden av den entreprenör som svarar för grävning och 
kabelläggning. 

Bästa hälsningar, 
Matts Back  för Projektgruppen Fiber i Länna 

Tel: 046 70 3173459 
matts@2i4.onmicrosoft.com
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