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Uppdatering - bredbandsinstallation 

� HAKAB har börjat att gräva i Åbylund. Alla ytor som grävs upp kommer att återställas. 

HAKAB kommer i möjligaste mån att undvika att gräva på de markytor som omfattas 

av nyttjanderättsavtalet. Det går inte att undvika till 100% men vi göra allt för att 

minimera detta. Alla uppgrävda markytor kommer att återställas.  

 

� Det har visat sig att det behövs grävas mycket mer än först planerat. Det får inte till 

följd att projektet blir dyrare. Det innebär heller inte att det blir en högre höjning av 

avgifterna, för fiber projektet. Taket på 180kr/lgh/månad kvarstår.  

Det innebär däremot att vi får en tidsmässig försening. Startdatumet för när vi kan 

börja använda vår fiber är flyttat till första oktober 2015. Det gamla planerade 

startdatumet 1 augusti gäller alltså inte längre.  

 

� Nytt datum. Vi skall kunna börja använda vårt nya bredband 2015-10-01. Det blir 

från denna dag som avgiftshöjningen kommer. 

 

� Ni som har sagt upp ert nuvarande bredband redan nu. Kontakta er 

bredbandsleverantör och flytta fram uppsägningen ett par månader. OBS glöm inte 

detta så ni står utan bredband.  

 

� När det börjar att dra ihop sig till att göra den sista biten i alla lägenheter så kommer 

HAKAB att avisera i brevlådorna 1 vecka i förväg. Eftersom rören som går in i huset, 

delas av flera lägenheter är det extremt viktigt att vi alla är hemma, eller har lagt 

nyckeln i tuben. Om en boende missar kan det få till följd att en hel grupp av 

lägenheter inte får fibern installerad. Så hjälps åt att komma ihåg detta.  

Som ni alla vet sedan tidigare så innebär det en avgift om man inte ger tillträde till sin 

lägenhet när man är aviserad. Avgiften är 1700kr per boende(inte som det stod 

tidigare 700 kr, det var ett tryckfel). Detta gäller alla lägenheter både bostadsrätter 

och hyresrätter. 

 

� HAKAB måste komma in i vissa förråd. Alla ni som har förråd med ett stort eller litet 

vitt ComHem skåp på, kan räkna med att bli kontaktade. HAKAB måste få komma in i 

era förråd minst två gånger i vissa fall kan det bli tre gånger. Detta beror på att 

många av de befintliga rören vi skall använda går in i dessa skåp. 

Det är extremt viktigt att vi alla hjälps åt med detta. Annars kommer det inte att gå 

att genomföra installationen som tänkt.  

 

� HAKAB kommer att gräva i mjukmark (gräsmattor, dungar mm) så långt det är 

möjligt. Det är mer än dubbelt så dyrt att gräva i asfalt/stenplattor och liknande. Det 

beror på att i grävningspriset så är återställningen inräknad och den är mycket dyrare 

på ”hård” mark. 


