
Sida 1 av 2 

 

  

Information om fiberinstallationen 
Snart startar arbetet med fiberinstallationen.  UTECH AB, som skall utföra arbetet för SEOM’s 

räkning, har lämnat denna information om grävarbetena som projektet kommer att inledas med.  

 

Under v.42 kommer vi inleda schaktarbetet med Del 1-3 i höjd vid poolhuset (se bifogad ritning). 

Därefter kommer vi arbeta oss successivt ”västerut” enligt numreringen. Vi kommer börja med att 

bygga områdes/spridningsnätet inom de blåmarkerade områdena (med ojämna nummer). Detta 

kommer att ske med en minigrävare pga. områdets smala gator. 

I de brunmarkerade områdena bygger vi framför allt matningsnätet. Där kommer vi använda oss av 

en större maskin. 

Tidsplanen är följande, men den kan komma att ändras beroende på hur marken/förhållandena ser 

ut när vi börjar gräva.  

    v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 

Liten maskin Ojämna nummer Del1 Del1-3 Del3-5 Del5-7 Del7-9 

Stor maskin Jämna nummer   Del2-4 Del4-6 Del6   

 

Vi är vana att arbeta i miljöer där många människor vistas och är medvetna om att vi är på besök i 

er BRF, därför försöker vi i möjligaste mån hålla en så smidig arbetsplats som möjligt samt i slutet 

på dagen stänga igen schakter och städa av allt.  

Viktigt för er att tänka på:  

• Se upp (ner) för skarpa kanter & kablar/rör på marken så ni inte snubblar. 

• Utdragna rör som tillfälligt korsar körbana håller ej för att köras över, påkalla personal. 

• Be gärna om hjälp från personal att passera arbetsplatsen om ni behöver. 

Våra arbetstider är måndag – torsdag 07-16 (fredagar 07-12) 

Asfaltering kommer att påbörjas så snart vi kan efter avslutat schaktarbetet. Vår målsättning är att 

ha den biten klar före årsskiftet, dock så styr temperaturen & vädret mycket över det. 

Iordningställande av gräsmattor med nysådd kommer ske framåt våren/sommaren 2023. 

Kontakt hos oss på Utech AB är: Joakim Malmqvist, 08-7002251 (Helgfria vardagar 09-15) 

Epost: joakim.malmqvist@utech.se (SKICKA EPOST OM DET INTE ÄR VÄLDIGT AKUT) 

Vänligen observera! Vidare information som berör inomhusarbete & inkoppling kommer framöver. 

Arbete för att få fram fiber till ert område pågår även längre söderut i Tegelhagen. 

Tack på förhand för ett gott samarbete. 

 

mailto:joakim.malmqvist@utech.se


Sida 2 av 2 

 

 


