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Ger dig lite mer. 

Välkomna till informationsmöte  

kring vår fiberutbyggnad i Rostorp 
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2 

 Kort inledning 

 Information från nätägare Malmö stad 

 Information från entreprenör FNC kring infrastruktur 

 Information från tjänsteleverantör Ownit och Canal Digital 

 Tidpunkt för frågor 

 



Malmö Stadsnät   
grunden i det digitala Malmö 

Stefan Wallin 



Vård, Skola och övriga verksamheter inom Malmö stad är 
sammankopplade för att uppnå så hög servicegrad som 
möjligt för stadens invånare. Fibern hjälper oss att utveckla 
nya tjänster för att stötta Malmö stads invånare.  

Vårt viktigaste 
uppdrag 



utvecklar det moderna Malmö 

När nya områden planeras så ska fiber vara lika 
självklart som vatten, el och avlopp. Alla ska få 
tillgång till modern kommunikation. 

Vi är med och 



Förvaltar 
det gamla 

Vi skapar 

förutsättningar 
för att det 
”gamla” Malmö 
tar steget in i 
framtiden. 



Vi hjälper världen att 
komma till Malmö 

Malmö stadsnät ser till så att evenemangen i staden 
har tillgång till ett av Sveriges mest robusta fibernät som 
dessutom sträcker sig utanför sveriges gränser. 



Billigaste och 
bästa villanslutningen i Sverige 



Vilken roll har Malmö stadsnät? 

Ägare och beställare av nätet. 

Upphandling av entreprenör. 

Hyr ut nätet till den tjänsteleverantör som ni väljer. 



FNC AB 



Karta etapp 1 och 2 



Tidplan 



 

Hej!  

Vi har eller kommer inom kort att boka in er för ett projekteringsbesök.  

Vid besöket går ni tillsammans med en kundprojektör igenom fiberanslutningen specifikt för er fastighet. Om ni har 

husdjur ber vi er vänligen se till att detta husdjur inte hindrar kundprojektören att genomföra sitt arbete på ett smidigt 

och effektivt sätt. Innan besöket äger rum rekommenderar vi er att ta del av nedanstående information.  

 

Att tänka på inför projekteringsbesöket  

Om ni har egna kablar/ ledningar på tomten som t.ex. belysning, robotklippare, bevattning, brunnar mm så vill vi att 

ni upplyser oss om det vid besöket. Det åligger er som fastighetsägare att upplysa om detta. Kablar som telekabel, 

elkabel mm från gatan ombesörjer vi utsättning av.  

Om ni själva önskar gräva ner en slang för kabel i mark rekommenderar vi ett grävdjup på  

ca 30-40cm på tomtmark (branschstandard). Slangen som ni själva tillhandahåller skall vara en 25mm slang med 

slät insida och dragtråd. Slangens ändar skall tydligt markeras i tomtgräns samt vid grundmur. Vi ber er vänligen 

lämna en öppen grop vid grundmur där ni förlagt slangen.  

*På eget utfört arbete utgår ingen ersättning/avdrag.  

För att grävarbetet i gatan skall fortlöpa på ett effektivt och smidigt sätt ber vi er se till att eventuella häckar samt 

buskar som sträcker sig ut på kommunal mark klipps in. Växtlighet som inte klippts in kan orsaka en försening för 

det planerade arbetet i området.  

 

Inför projektering 



 

Att tänka på vid fiberanslutning  

Ett fiberuttag kommer att monteras direkt innanför yttervägg eller max 3 meter av rak dragning inom det rum där 

hålet görs i samband med fiberinstallationen.  

Uttaget placeras på den sida av huset som vi anger. Fiberuttaget som monteras innanför yttervägg placeras för att 

skydda den inkommande fibern och är inte flyttbart efter att fibern dragits in i fastigheten.  

Anlitad installationsfirma monterar den aktiva delen kallad CPE (tjänstefördelare) vid sidan om uttaget via en 

färdigkontakterad fiberkabel (patchkabel). Tänk på att den aktiva delen CPE behöver ett eluttag. För information om 

fiberuttag samt CPE ber vi er vänligen kontakta er operatör.  

Om ni önskar placera fiberuttaget längre in i huset och fastigheten har torpargrund eller krypgrund förlägger samt 

tillhandahåller ni själva ett 20 mm rör med slät insida och dragtråd. För att undvika eventuella problem vid 

installationstillfället ber vi er vänligen förlägga röret med mjuka böjar. Håltagning samt tätning av hål i grundmur och 

bjälklag ombesörjer ni själva. Röränden utanför grundmur ska markeras tydligt och lämnas av ovan mark.  

*På eget utfört arbete utgår ingen ersättning/avdrag.  

 

Utförande  

Vid ingrävning på tomt behöver ni inte vara hemma utan gräventreprenören lämnar en bit rör vid väggen där fibern 

ska dras in i fastigheten. Vidrör ej röret.  

OBS! Vi kommer inte att kontakta er eller ange någon tid för ingrävningen utan den sker samordnat med övriga 

grävningar i området. Ingrävning på tomt påbörjas inte förrän ni erhållit ert projekteringsbesök.  

När det ska installeras i huset kommer ni att bli uppringd för att boka in en tid eller så tilldelas ni en tid för installation 

brevledes. Vid installationstillfället borras ett hål genom väggen samt monteras fiberuttag och CPE. Vår förutsättning 

är att er fiberanslutning ska vara klar att användas då installatören lämnar er. För information om  

utbudet av tjänsteleverantörer samt tjänster ber vi er vänligen kontakta er operatör. Återställning utanför  

vägg görs när samtliga installationer är klara i området. Installationen påbörjas inte förrän ingrävning  

på tomt genomförts. Typ av återställning är i enlighet med ert undertecknade avtal.  

Inför projektering 





Stamnätskarta 



FNC Kundtjänst; 
Tel. 040-18 56 56 eller via  

e-post: kundtjanst@fncab.se 
Öppettider mån-fre 8-16 (lunchstängt 12-13) 

 

FNC Bokningsavdelning; 

Tel. 040-18 56 57 eller via  
e-post: bokning@fncab.se  
Öppettider mån-fre 13-16 

Kontaktuppgifter 

mailto:kundtjanst@fncab.se
mailto:bokning@fncab.se


Cablequick 



TILLÄGGSTJÄNSTER INOMHUS 

• Montering och uppsättning av extra nätverksuttag eller tv-uttag. 

• Kabeldragning: 140kr/m inkl moms. 

• Montering och inmätning av uttag: 300 kr/uttag 

• I priset ingår klamring samt allt material och arbete. 

• Vid enklare håltagning i tillkommer 200kr/hål 

 

 
För beställning av tjänster eller förlängning maila oss på info@cablequick.se med 
ämnesrad: ”fiber Malmö stad” samt era fullständiga kontakt och adressuppgifter 
alternativt ring oss på 040-6310101 för en tidsbokning. 

mailto:info@cablequick.se
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Väl inne i huset… 

Ger dig lite mer. 

OWNIT 
GER LITE MER 
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Pris 478 kr/mån 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 

Pris 279 kr/mån 100 Mbit/s 100 Mbit/s 

Telefoniabonnemang Pris 0 kr/mån 

Nummerpresentation, röstbrevlåda och 

vidarekoppling ingår 

Kabel-TV basutbud Pris 80 kr/mån 
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Ownit – Ger lite mer 


