
Bredbandsutbyggnad i Lauker 2020 
 

Vi planerar att starta utbyggnaden av bredbandsnätet i Lauker inom kort. 

Inledningsvis monterar vi fasadboxar och kundenheter på alla fastigheter som anmält sig för en 

anslutning. Dvs Ni som har anmält er för ett K-paket berörs ej av detta, just nu. 

Berörda fastighetsägare blir kontaktade av tekniker från ComDaTe för att boka en tid. 

Ni behöver därför utse en plats på byggnaden där ni vill att fasadboxen ska monteras.  
Några saker att tänka på vid placering av kundenhet och fasadbox: 

 Det bör vara enkelt att så småningom gräva ett kabeldike på egen tomt fram till fasadboxen. 

 Det får inte finnas ledningar eller rör i väggen där fasadbox och kundenhet ska monteras. 

 Det måste finnas utrymme på insidan för att montera en kundenhet. Ca 50 cm fritt på 
vardera sidan om kundenheten vid monteringen. När kundenheten är monterad kan man 
möblera som vanligt. 

 Det ska finnas ett 220V uttag i närheten.  
 
Det som också kan vara värt att fundera på innan man väljer placering är: 

 Vill man ha trådlös WiFi i byggnaden måste man själv skaffa en egen WiFi router - som 
brukar behöva placeras centralt i byggnaden för att nå överallt. En router ansluts med en 
datakabel till kundenheten. 

 Vill man köra så kallad IP-TV, innebär det att en IP-TV box ansluts med nätverkskabel till 
kundenheten och en HDMI kabel till TVn. Man bör undvika långa HDMI kablar, 

 
På http://www.arvidsjaurstadsnat.se finns mera information om vilka abonnemang som finns 
tillgängliga. Där hittar du även övrig information om utbyggnaden, instruktioner om hur man gräver 
och hur man ansluter sin utrustning till kundenheten. 
 
Preliminär schaktkarta bifogas, så att ni kan se vart ni kommer att behöva gräva.  
Instruktioner hur man gräver på egen tomt bifogas. 
 
Vi kan hantera efteranmälningar fram till den sista maj i år.  
Man har alltså möjlighet att ändra sig och skicka en anmälan fram till dess. 
Man kan även ändra från ett K-Paket till en anslutning fram till och med det datumet. 
När det gäller ändringar som sker efter det datumet kan vi inte garantera att vi hinner med det 
under ordinarie projekttid. 
 
Om er fasadbeklädnad består av asbest måste Ni själva ombesörja montering av fasadboxen. 
Anvisningar får ni av tekniker på plats. 
 

Kontaktpersoner 
För ComDaTe: Mattias, tel :0911-232323 

För Lauker: Kristina Bäckström, tel: 076-8027193 (som också informerar via hemsida/FB) 

 

 


