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Sydantenn o. Tele AB i samarbete med Skanörsgården 

Informerar om fiberbyggnation 

 
Skanörsgården står inför en spännande framtid, då fiber skall installeras i området.  

Här kommer information om vad ni kan förvänta er och vad ni som boende förväntas göra. 

Observera att detta utskick är riktat till samtliga hushåll i föreningen, då det gamla koaxial-nätet stängs ner. 

 

För att arbetet med installationen skall gå så smidigt som möjligt, kommer installatören att kontakta samtliga 

hushåll i god tid. 

 

Så här går det till 

• Ni kommer via telefon under våren 2022 att bli kontaktade för att boka in projektering av 

fiberanslutningen till ert hus. Då kommer ni att få förklarat för er hur arbetet på er tomt och i er bostad 

kommer att gå till väga, avseende trädäck, stenläggningar, uterum samt placering av tjänstefördelare 

(CPE). Bilder kommer även att tas av teknikern som kan användas under installationsprocessen. Det görs 

EN projektering, så det är viktigt att försöka lyfta alla eventuella frågor vid detta besök. 

• Ni förväntas tillse att eventuella hinder för grävning/tryckning på er tomt avlägsnas inom rimliga gränser, 

ni ombesörjer själva återställning av dessa. 

• Parallellt kommer grävning att utföras på gemensamma ytor enligt en plan som godkänts av styrelsen. 

Vi ber om överseende med de störningar som detta kan orsaka och tillsammans får vi försöka hålla dessa 

till ett minimum.  

• Vid själva installationen som också bokas via telefon alternativt annat överenskommet sätt, monteras 

tjänstefördelare (CPE) upp på vägg invid ert befintliga TV-uttag i vardagsrummet fiber blåses och 

utrustning driftsätts. 

• Det är mycket viktigt att vi bereds tillgång till de utrymmen som vi behöver arbeta i vid de olika 

momenten. Tomtarbetet kommer ej att bokas utan utföres löpande, vi kan då behöva komma in i uterum 

och liknande, dessa frågor hanteras vid vårt första besök. 

• Under denna period, kommer det att röra sig personal (Sydantenn och Cablequick) i området. Alla som 

jobbar med projektet kan identifiera sig med till exempel ID 06. 

 
 

VIKTIGT 
Med tanke på läget i världen med ett svårt virus som härjar. 

 Ber vi er att använda sunt förnuft och följa de rekommendationer som gäller  
för ett säkert förfarande vid kontakt med andra människor. 

Tack på förhand. 
 

 

God Jul och Gott Nytt år! 

Med vänliga hälsningar Sydantenn o. Tele AB och Skanörsgården 
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