
 

Datum Sida Beteckning/Version 

2023-02-22 1 av 2   
  Vår referens  

 
     

 
Falu Energi & Vatten AB 
Besöksadress Västermalmsvägen 12 
Postadress Box 213, 791 25 Falun 
Telefon 023-77 49 00 Fax 023-213 88 
Organisationsnummer 556509-6731 
fev.se 

Falu Energi & Vatten 
Box 213 
791 25 Falun 

Er referens/Adressat 

 

Information angående utbyggnad av Falu Stadsnät till delar av 
Linghed 

Byggnation av fiber startas upp under året! 
För att vi skulle kunna fatta ett byggbeslut så har vi minskat ned 
områdets geografiska storlek, däremot har inga kunder som redan 
beställt lyfts ur projektet. Läs vidare här nedan för mer information om 
vad som händer i projektet, och hur du gör om du inte redan beställt en 
anslutning.  

Under februari får du som under 2022 beställt en anslutning en ny bekräftelse via E-post, 
eller via post om E-postadress inte angetts eller för annan anledning inte kan användas. Om 
du äger fler fastigheter i området och har beställt till mer än en, kommer du att få två 
separata bekräftelser skickade till dig. Om du inte får en bekräftelse även fast du skickat in 
din beställning under 2022 så behöver du kontakta oss, då vi för någon anledning inte 
mottagit din beställning av fiber, alternativ skicka in din beställning på nytt. 

Preliminär tidplan 2023 
• Maj-juni: Entreprenören kontaktar dig och bokar in ett möte för tomtprojektering. 

 
• Maj-juli: Grävning på egen tomt (frågor kring grävning tar du med entreprenören 

vid tomtprojekteringen, du tilldelas då även en enkel grävinstruktion med bild och 
text). 
 

• Maj-september: Grävning i området/gata som utförs av vår entreprenör. 
 

• September: Installation av fiber. 
 

Följ processen på fev.se/stadsnat 
På fev.se kan du läsa om och följa ditt områdes utbyggnad och vartefter tidplanen 
uppdateras. Prenumererar du på sidan får du ett mejl varje gång vi uppdaterar tidplanen eller 
lägger in senaste nytt.  
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Du som ännu inte har beställt 
Har du inte beställt men är intresserad av att framtidssäkra din fastighet med fiber?  
Kontakta oss via mejl eller telefon här nedan så tar vi en dialog och förser dig med 
beställningsunderlaget, som du sedan behöver skicka in till oss. Vi ber dig att beställa din 
anslutning senast 2023-03-17 så att vi får tid att planera och projektera. 
Passa på! Om du ansluter du dig får du en gränslös och trygg uppkoppling för framtiden.  
 
Vi jobbar för att minska våra pappersutskick 
Mer och mer av vår information kommer gå ut via e-post. Logga in på  
”Mina sidor” och se så vi har rätt uppgifter om. Appen finns att hämta i  
AppStore och Google Play. Läs mer om hur du gör genom QR-koden  
här bredvid.  

Frågor och funderingar 
Vi finns här för dig. Har du frågor eller funderingar?  
Kontakta vår säljare Fredrik Bladh på telefon: 023-77 49 69 eller skicka ett mejl till 
fredrik.bladh@fev.se. Du kan också kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller 
info@fev.se. 
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