
Instruktion för områdesrepresentant! 
 

Kolla dragningen tillsammans med markägaren ,minsta  schaktdjup är 60 cm i jordbruksmark 
och 20 på tomtmark.  
 
Diskutera speciella önskemål med markägaren ex djup på åkermark 
(tänk på täckdiken).  
 
Tänk också på om ni vet att det finns kablar från geab/telia, och avloppsledningar eller dylikt 
att ni undviker att gå i närheten av dessa då det tar tid att gräva brevid, korsa går bra, tänk på 
att inte göra flera vägundergångar än bynet har då dessa är ganska dyra att borra.  
 
Grusvägarna kan vi gräva av men vi skall ändå försöka att undvika flera korsningar. Avstånd 
från vägkant på belagda vägar skall vara minst fem meter annars krävs tillstånd vilket tar tid 
att få.  
 
När vi gjort detta är ordningen så här: 
Gör käppningen så att entreprenören kan begära kabelvisning från geab/telia 
(kan ta ca en vecka) vi skall märka ut vägundergångarna så att vi kan samordna med 
”borraren” för att kunna få ned priset, sedan måste vi röja busk/gräs där det behövs 
,entreprenören  behöver 5-6m där det skall plöjas, vastar/stängsel tar vi endast hål så att 
maskin kommer igenom, ca 3-4m.  
 
Förbered tomterna/fastigheterna, entreprenören  kan sköta grävningen med lämplig maskin för 
dem som vill (bekostas av fastighetsägaren själv).  
 
Vi kan erbjuda en väggenomföring och inomhustub  till dem som vill, då kan man förbereda 
huset så det går att blåsa fiber utan tillgång till huset (info på hemsidan).  
 
När schakten startar i området skall vi se till att det finns slang framme och vi skall hjälpa till 
att rulla ut den, vi skall köra fram sand där det behövs (vi får ordna det med oss som är 
lantbrukare). 
 
Vi skall sätta skåp (planerar ett speciellt skåpgäng alt en person som tar hjälp av någon i 
området), entreprenören gör grovåterställningen av schaktområdet vi gör resten (ex sten, busk 
ny matjord där det behövs och grässådd).  
 
Vi börjar i område 1,2 och 5, förslagsvis fortsätter vi i 3,4 och 6  så att dom kan blåsa fiber 
efter hand.  


