TEGAB
Teknik

TEGAB är ett teknik och entreprenadföretag som är specialiserade på att bygga och underhålla fiberoptiska nät.
Vi erbjuder entreprenader där vi med kvalitetssäkrade metoder och processer planerar, projekterar, bygger, installerar och dokumenterar ert nät från
grunden.
TEGABs kärna har mycket lång och gedigen branscherfarenhet och våra medarbetare har arbetat med såväl fiberföreningar, stadsnät och de stora nationella
nätägarna som uppdragsgivare.
SAMARBETEN
• Våra många samarbetspartners är noga utvalda och kvalificerade såväl utifrån formella krav som praktiska erfarenheter.
• Vi arbetar med erkända materialleverantörer. Våra materialval är väl beprövade för att ge våra kunder ett Robust Nät.
TEGAB, några av våra kunder
• Södra Strömstad Fiber Ekonomisk Förening, Hogdals Fiber Ekonomisk Förening, Kämpervik Ejgde Fiber Ek Förening
• Resö Fiber Ek Förening, Lurs Fiber Ek Förening, Flöghults Fiber Ek Förening, Tanums Kommun, StrömstaNet
• Lane Ryrs Fiber Ek Förening, Öresjö Fiber Ek Förening, Relacom AB, PEAB Anläggning AB, Kynningsrud Prefab AB
• Geomatikk Sverige AB, Skanova

Projektansvarig -Fredrik Areschoug
Projektledare /Platsansvarig

Kontaktuppgifter Lars Melert
Tel: +46 (0)70-275 27 00
E-post:lars.melert@tegab.se

Lars Melert

Samarbetspartners Kristian Entreprenad AB, Conny T Entreprenad AB, m.fl
2016-1-08

Teknik och Entreprenad Gruppen Norstorp AB

1

Allmänt om Schakt och Plöjning
• Alla trafikverkets vägar kommer vi att borra oss under då detta är ett krav. Även större diken vatten drag kommer vi att borra oss under.
• Gällande åkermark i aktar vi största försiktighet gällande dräneringar och dyl. Om markägare eller fastighetsägare vet om brunnar, drän,
innangårdsel eller annat som finns i marken är det mycket tacksamt om återkoppling kan ske till oss.
• Tegab ansvarar för kontakt med myndigheter och andra ledningsägare.
• Viktigt att informera Tegab om jordvärmeanläggningar, avloppsledningar och annat som är nedgrävt på tomten.

Om du ej vill gräva på egen Tomt
• Tegab erbjuder tjänsten om ingrävning till era fastigheter och håltagning
• Information om vart ni vänder er kommer att finnas på föreningens hemsida senast 13/8. Här kommer även regler gällande ROT avdrag mm
samt priser på dom olika tjänsterna.

• Förprojektering. Den som vill kan mot ersättning få ett besök bokat om man är osäker på hur och var man skall gräva placera ute och inne
utrustning med mera.

