
 
 
 
 
 
 
Bredband via Luleå Energi AB:s Stadsnät LuNet 
 
 
ERBJUDANDE till dig som bor i villa i byn Ersnäs  (Privatperson) 
 
Gäller dig som bor i villa i byn Ersnäs. Som ett led i statens och Luleå Kommuns satsning 
på Bredband, erbjuds du inkoppling till Luleå Energi AB:s Stadsnät LuNet för bredband via 
optisk fiber. Erbjudandet kan vara geografiskt begränsat till tätorten, enligt SCB:s 
klassificering. 
 
För genomförandet gäller villkor överenskomna i avtal mellan byn, Luleå Kommun och 
Luleå Energi AB. 
 
Installationerna beräknas ske under hösten 2003. För en beskrivning och bilder på 
installationen se bifogat exempel på anslutning av fiberoptisk kabel, samt Luleå Kommuns 
hemsida för Bredband, www.lulea.se/bredband 
 
 
Vad blir kostnaden? 
Installationsavgift (engångskostnad) 6 000 kr inkl moms 
Anläggningsavgift (engångskostnad) 3 995 kr inkl moms 
 
Ni har även möjlighet att välja enbart inkoppling av fiberoptiskkabel utan 
elektroniskutrustning, då reduceras installationsavgiften från 6000kr till 3000kr inkl moms. 
Anläggningsavgift betalas i bägge fallen. När ni sedan vill aktivera bredbandsuttaget och 
nyttja tjänster så tillkommer en kostnad för installation och elektronisk utrustning. Denna 
kostnad debiteras efter var tids gällande prislista. 
 
 
Nätavgift (månadshyra) 212 kr/månad inkl moms 
Internetavgift (månadshyra) från 113 kr/mån inkl moms 
Engångsavgifter från Internetleverantör kan tillkomma. 
 
I dagsläget finns två Internetleverantörer i Luleå Energis stadsnät, Tele2 och Bahnhof 
Bredband (fd Telenordia Privat). Vid tiden för igångkörning av nätet i Ersnäs kommer det 
med stor sannolikhet att finnas ytterligare minst en leverantör. Vi för dessutom  
diskussioner med leverantörer av andra typer av tjänster än Internet, bl a TV, Telefoni. 
 
När installationerna inom byn börjar bli klara skickar vi ut erbjudande och 
beställningsblanketter från olika operatörer. 
 
 
Hur beställer Du inkoppling? 
Fyll i bifogade handlingar och avtal om installation av fiberoptisk kabel och hyra av 
nätkapacitet, skicka sedan in avtalet i bifogat svarskuvert. När du har grävt servis till din 
fastighet skickar du in upplåtelseavtalet. 
 
Vi vill ha in din beställning i form av avtal innan 2003-06-12 
 
Vid frågor kontakta Luleå Energi AB tel 0920-264400 
 
 
Med vänlig hälsning 
Luleå Energi AB 
LuNet 


