
DunderNET informerar

Med vinterns ankomst avslutas även årets 
markarbeten i fiberprojekten. Entrepre- 
nörerna ska vintersäkra sina arbetsområ-
den. Det omfattar temporära lagningar av 
schakt i gata, öppning av igensatta diken 
samt vägtrummor, bortforsling av utrust-
ning, material och massor till upplagsplat-
ser.

Gatuunderhåll vintertid 
Om tillfälliga lagningar av vägarna släpper 
under vintern eller i samband med snö-
smältning, kan en felanmälan göras till  

Kommande driftsättningar i dunderNET

*Vissa gator och enskilda fastigheter kvarstår att ansluta.  
Återstående fastigheter driftsätts löpande under andra halvan av 2021. 

När ett område driftsätts publiceras det på dunderNETs hemsida.

Under vintern tar dunderNET  
i drift flera av de områden som 
har byggts ut med fiber- eller 
radionät under året. Här intill 
finns alla kommande drift- 
sättningar listade. 

Kartor och mer information 
om hur det ser ut där ni bor 
hittar ni på hemsidan under 
respektive projektsida. 

Nyligen driftsatt 
Bäcken (radionät)

Dec 2020-jan 2021 
Fjällnäs, Markitta*, Nattavaara, 
Nilivaara*, Norra Vassara,  
Nya Bryggeribacken,  
Puoltikasvaara*, Skaulo*,  
Övre Koskullskulle*

2021 
Björkudden, Kilvokielinen, 
Kronsågen*, Nattavaaraby, 
Rantavaara, Sangervaara, 
Tallbacken, Ullatti, Valtio

Gällivare kommun. Gällivare kommun  
kommer i sin tur att kontakta ansvarig  
entreprenör för utförande av åtgärd.

Återstående arbeten 
Markarbeten och permanenta återställ-
ningsåtgärder som kvarstår utförs under  
barmarkssäsongen 2021. Det innebär att 
delar av områden och enstaka hushåll kan 
kvarstå att ansluta under nästkommande  
år i de projekt som ännu pågår. De områ-
den där fiberanslutningarna är helt färdig-
ställda kommer att driftsättas de närmaste 

månaderna. På dunderNETs hemsida under 
respektive utbyggnadsprojekt hittar ni in-
formation om vilka delar som är färdiga och 
som kommer att kunna driftsättas.

Återstående anslutningar i driftsatta om-
råden kommer att driftsättas löpande allt 
eftersom de färdigställs.

Börja använda er nya stadsnätsanslutning

Tjänsteleverantör Internet Telefoni TV

A3
0770-91 00 00

Ja Ja

Bahnhof
010-510 00 00

Ja Ja

Boxer
0771-21 10 00

Ja Ja Ja

Bredband2
0770-81 10 00

Ja Ja

IITN
020-120 37 77   

Endast till 
företag

Imega System
0970-80 05 75

Ja

Office
0980-644 40

Ja Ja

Universal Telecom
0771-85 00 00

Ja Ja

Vad händer i de pågående  
fiberutbyggnadsprojekten?

Teckna avtal inför kommande  
utbyggnadsprojekt
Förberedelserna påbörjas nu inför kommande utbyggnadsprojekt. Alla 
fastighetsägare som har BankID uppmanas att redan nu att teckna avtal 
via hemsidan. De som saknar BankID kommer att få mer information per 
post under de kommande månaderna. 

Preliminär byggstart 2021

• Dokkas, Alavaara & Ampiaslantto  
• Andra Sidan, Dundret & Södra Vassara 
• Vettasjärvi

Tjänster via dunderNET

Mer information finns på hemsidan: 
www.dundernet.se

För att komma igång och börja använda er nya anslutning måste 
anslutningen aktiveras hos dunderNET. Aktiveringen kan göras på 
hemsidan med BankID eller med en pappersblankett. Blanketten 
finns även för utskrift på hemsidan och kan även hämtas ut och 
lämnas in i kommunhusets reception. Efter aktiveringen blir det 
möjligt att beställa tjänster via en av tjänsteleverantörerna. 

Nedan finns en lista med alla tjänsteleverantörer som valt att  
tillhandahålla tjänster via dunderNET.

Obs! Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. 
Aktuell information finns på hemsidan. 

Vintersäkring


