
Information från Söderhamn NÄRA till 
dig som har beställt bredband via fiber.

Tack för din beställning
Introduktion och information till dig som beställt bredband via fiber

Spara den här 
informationen 

under hela 
projekttiden!



Snart börjar arbetet på din gata
Att ansluta din fastighet till fibernätet sker i flera steg. Här kan du läsa om vad som 
ska göras och i vilken ordning det sker.

Fiberprojektets anläggningsfas 
börjar med att vi gräver och 
anlägger fiberslang längs hela 
gatan där du bor.
När det är klart kommer den 
slang som är avsedd för din 
fastighet att finnas tillgänglig 
för dig att gräva ner på din 
tomt.

Det är viktigt att du markerar 
var vid din tomtgräns du vill 
att vi ska lämna fiberslangen.
Försök även att uppskatta hur 
många meter det är från tomt-
gränsen till husväggen  och no-
tera det på din tomtmarkering.

Du gräver själv ner fiberslang-
en och markeringsbandet på 
din tomt, enligt skissen här 
bredvid. Det är viktigt att du 
gräver ner slangen och marke-
ringsbandet hela vägen fram 
till den punkt på husväggen 
där du vill att vi ska borra hål 
i väggen. Fyll igen hela diket 
och kontrollera även att för-
slutningarna på slangen sitter 
kvar.

Fiberslangen är några meter 
längre än det som behövs och 
det är viktigt att du inte kapar 
den del som blir över. Våra 
tekniker tar hand om den delen 
när de installerar modemet.

Nästa steg är att våra fibertek-
niker blåser in själva fiberka-
beln i fiberslangen.
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Vi meddelar dig en tid då vi vill 
komma till dig för att avsluta 
installationen av modemet.
Först borrar vi oss igenom yt-
terväggen rakt ovanför den plats 
där du anlagt slangen. Därefter 
gör vi installationen på insidan.

Plocka undan eventuella möbler 
så underlättar du för våra tekni-
ker. Eftersom vi inte har möjlig-
het att dra fiber innomhus bör 
modemet sitta på ytterväggen. 
Det måste också finnas ett elut-
tag i anslutning till modemet.

Innan du kopplar in dig på Söderhamn NÄRAs 
stadsnät  bör du kontrollera dina befintliga avtal för 
bredband och TV. Uppsägningstiden kan vara olika 
beroende på vem som är din leverantör.
För att minimera eventuella glapp eller överlapp-
ningar mellan Söderhamn NÄRA och din gamla 

leverantör kan du kontrollera med oss när vi planerar 
att vara färdig med din installation.
Observera att vi inte kan ge ett exakt datum för din 
installation.
Har du ett internetabonnemang hos oss idag kommer 
det automatiskt att övergå till ett fiberabonnemang.

Vad du behöver tänka på och förbereda

När installationen är klar meddelar 
våra tekniker detta till Söderhamn 
NÄRAs kundservice och därefter 
kan du börja använda din  fiberan-
slutning.
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Söderhamn NÄRA
Tel:  0270-766 10
Bredbandssupport: 0270-199 99
www.soderhamnnara.se

Har du frågor eller funderingar?
Tekniska frågor besvaras av Erik Thyr, telefon: 0270-76603
För övriga frågor kontakta kundservice på telefon: 0270-76610 eller på e-post  info@soderhamnnara.se
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Kopplingschema

Söderhamn NÄRA ansvarar för monteringav modemet och kopplingsdosan för fiber.
Du ansvarar själv för inkoppling av router, TV och eventuell teledosa för IP-telefoni.


