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Luleå den 10 Mars 2016 

 

Fastighetsbeteckning: 

 

Teckna avtal - och Bälinge kan få fiber 2016  
Intresset för fiberutbyggnad i Bälinge har varit stort och om vi når en 
anslutningsgrad på 75 % kommer utbyggnad att ske under sommaren/hösten 
2016. Mer information och karta över utbyggnadsområdet finns på lunet.se 

Vad är fiber? 

7 av 10 hushåll i Luleå har fiber idag och nu hoppas vi kunna bygga ut fibernätet även till 
din fastighet. Den moderna fibertekniken ger en snabb internetuppkoppling av högsta 
kvalité och prestanda. Med bredband via fiber får du: 

• En snabb och stabil uppkoppling. 
• Valfrihet att välja tjänster efter behov. 
• Kapacitet som räcker till hela familjen. 
• Modern teknik som höjer värdet på bostaden, en investering i ditt hus.  

Teckna avtal - Vi behöver ditt avtal senast 30 april. 

Fiberutbyggnaden kommer att ske om 75 % eller fler fastighetsägare i Bälinge tecknar 
avtal. Avtalen kommer att finnas på vår hemsida efter den informationsträff som kommer 
att hållas i Bälinge (se nedan). Det är viktigt att ni som är intresserade går in på vår hemsida 
och tecknar avtal så snart som möjligt efter det - dock senast den 30 april 2016. Beslut om 
utbyggnad kommer att tas kort därefter. 

Informationsträff 

Vi förstår att frågorna är många och därför kommer vi att hålla en informationsträff under 
april månad. Separat kallelse med tid och plats kommer att skickas ut innan mötet.  

Installationsavgift  

Permanent boende*: 22 500 kr  

Fritidshus: 30 000 kr 

Priserna gäller villaanslutningar. För priser flerbostadshus och företag, se lunet.se 
(*Om du var skriven på adressen den 1 mars 2016 anses ditt hus som ett permanent boende. 

Bredbandsgrupp 

En förutsättning för att vi ska kunna genomföra projektet är att det finns en 
”bredbandsgrupp” på plats hos er som ansvarar för bland annat markavtal, nyckelhantering 
och bokningar. Fundera gärna på om ni kan ingå i denna grupp, eller om ni kan bilda en 
grupp innan informationsmötet. Mer detaljer får ni på informationsmötet. 

 

Med vänlig hälsning 
 

LUNET AB 


