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Bygginformation
Intresset för fiberanslutning i Ljungskile tätort är stort och det är vi glada för.
Detaljplanering inför kommande fiberarbete pågår för fullt. Ni som beställt en
fiberanslutning får leverans löpande redan från vecka 7 2018, och lagom till midsommar
ska alla kunder vara installerade och klara. Vi reserverar oss för eventuella yttre faktorer
som vi inte kan styra över, exempelvis kyla, vilket kan påverka vår tidsplan.
Nu bygger vi
Vi meddelar när det är dags för dig att boka tid för projektering av din fastighet inför
fiberarbetet. Projektering innebär att vi besöker dig för att tillsammans komma överens
om hur vi ska gräva på din tomt och var kundenheten ska placeras inomhus. Som det ser
ut i nuläget kan vi inte använda de fiberrör som redan finns på en del tomter, därför
kommer vi att lägga ner nya rör till alla kunder.
Vi kommer genomföra arbetet i etapper. På baksidan ser du hur planen ser ut för just
ditt område. I några områden kommer vi att gräva ner fiberstam i gatan, detta gäller
etapp 5,6 och 7. I övriga områden finns fiberstam.
Till dig som ännu inte beställt, vill du vara med?
Vår kampanj pågår till och med den 31 december, än är det inte för sent att göra en
beställning. Du som bor i villa betalar 19 900 kr, eller 24 875 kr för flerfamiljshus. Sedan
är det ordinarie pris som gäller, 28 900 kr (villa) eller 33 875 kr (flerfamiljshus).
Kontakta gärna oss
För mer information och beställning är du välkommen att kontakta vår fiberkoordinator
Cecilia Cinar på telefon 0522-63 47 29, eller e-post stadsnat@uddevallaenergi.se. Du når
också vår kundservice på telefon 0522-69 62 69.
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Tidsplan
Etapp 1
Grävning tomt vecka 3-4
Installation vecka 7-8
Etapp 2
Grävning tomt vecka 5-6
Installation vecka 9-10
Etapp 3
Grävning tomt vecka 7-9
Installation vecka 11-13
Etapp 4
Grävning/gata tomt vecka 10
Installation vecka 14
Etapp 5
Schakt/gata klar vecka 17
Grävning tomt vecka 11-12
Installation vecka 18-19
Etapp 6
Schakt/gata klar vecka 19
Grävning tomt vecka 13
Installation vecka 20
Etapp 7 (södra/norra)
Schakt/gata klar vecka 20
Grävning tomt vecka 14
Installation vecka 21

