
Instruktion och vägledning för fiberanslutning till fastigheten  

På Kontraktskartan på hemsidan, www.vastrafargelandafiber.se, är föreningens anslutningsväg till 

fastighet och bostad inritad. 

Titta gärna på kartan för att se hur fiberdragningen ansluter till din fastighet. Märk sedan ut på din 

fastighet med markeringsstolpar var på tomten du vill att fiberdragningen ska gå in samt en stolpe 

där du vill att fibern ska ansluta i huset. När det gäller var i huset man ska ansluta och borra hål för 

slangen så kan det vara bra att se till att anslutningspunkten blir nära eluttag och gärna nära TV:n.  

För er som fått slangen framdragen med Vattenfalls samförläggning måste mäta upp vilken 

slängsträcka som är nödvändig från Vattenfalls avslut till ditt hus. Kontakta därefter Arne 

Långström, tel 070-5770602. Arne har material hemma som ni då kan avhämta efter uppgörelse 

med Arne.    

För håltagning i vägg se instruktionsbild på hemsidan. OBS!! Dra inte in slangen i huset!  

Hur djupt ska jag gräva på egen tomt? 

Om slangen ska grävas ner på egen tomt så bör grävdjupet vara minst 35-40cm. Om slangen blir 

utsatt av belastning av fordon bör förläggningsdjupet vara minst 60 cm.   

 

Vad ingår i kostnaden för anslutning 

I anslutningskostnaden/insatskostnaden ingår: 

- Alla kostnader för ledning fram till tomtgräns. 

- Kostnader från tomtgräns, för markslang och skyddsnät, till inritad punkt på kartan för bostaden. 

- Markslang ca 1m upp på fasadvägg. 

- Fiber från tomtgräns som monteras i markslangen och räcker till ca 3 m längd inne i bostaden. 

 

I anslutningskostnaden/insatskostnaden ingår inte: 

- Grävning från tomtgräns och fram till bostad. 

- Håltagning i fasadvägg. 

- Återfyllnad av schakt. 

- Nedmontering av staket eller andra hinder. 

 

Om det är någon som vill anlita entreprenören för grävning på tomten så kontakta 

entreprenörens personal i god tid för planering. Ring Bengt Fredriksson tel. 070-3416002 



Entreprenörens kostnad för grävning på tomten, under förutsättning att det går att utföra 

med hans maskin, är 50kr/m inkl. moms. Kostnad för den grävningen skall betalas direkt till 

entreprenören då den inte ingår föreningens åtagande. 

 

Andra slag av ledningar på tomt 

Formellt är det så att tomtägare har ansvar för ledningsgrävning på sin tomt och då ligger ansvaret på 
tomtägaren att märka ut t ex ledningar för el och tele dragningar. 

Vi rekommenderar att Ni kontaktar andra ledningsägare(ex Vattenfall) god tid före Ni börjar grävning 
på tomten för information. 

Definition för tomtgräns 

Tomtgräns benämns som T i kommande text: 

- På villatomt är fastighetsgräns = T. 

- På avstyckad bostad från t ex jordbruksfastighet är gränsen för avstyckning = T. 

- På Jordbruksfastighet finns i regel en naturlig gräns mellan åkermark, betesmark och 

tomtgräns/trädgård. Även mellan tomt och gårdsplan finns som exempel i bland 

staket, gräskant, olika planteringar mm som på ett naturligt satt markerar gräns. 

Om skiljaktighet i uppfattning om tolkning av tomtgräns skulle uppstå så kan föreningsstyrelsen 
avgöra frågan. 

Inkoppling inne i bostad 

Inkoppling inne i bostaden utförs efter att ni har valt vilka tjänster ni skall ansluta sig till. Upplysning 
om detta finns på vår hemsida. 

De som inte har tillgång till hemsidan kontakta oss i styrelsen.  
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Kontaktuppgifter till styrelsen 

Ordförande Christer Jansson 073-822 10 30, V. ordförande Johan Larsson 070-727 35 38, Sekreterare 
och Kassör Ingemar Lindhe 076-107 23 23, Ledamöter, Arne Långström 070-577 06 02, Kurt Wiksten 
070-648 99 15, Per Ohlsson 070-779 59 07, Lars Johansson 070-364 28 69 


