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Mycket är på gång i projektet bl a……

- Grävningen fortsätter med områden där vädret så tillåter. Detta gör att
tryckning under vägar mm inte görs för närvarande utan det kommer
senare. Läs på nästa sida alla moment som måste till för att kunna
gräva!
- Den byggnad där all fiber kommer att utgå ifrån kallas Nodhus. Det
kommer att placeras vid Bergs bygdegård. Vi håller nu på tillsammans
med Bygdegårdsföreningen att planera var det ska stå och söka bygglov.
- Efter det att grävningen är klar och fiber är inblåst i alla rör tar en
kommunikationsleverantör vid och ser till att det kommer något i fibern.
Vi är nu i slutfasen med att bestämma oss för vem som kommer att få
rollen i vår förening.
- Många kontakter med länsstyrelsen bl a för att få dispens för grävning
vid fornlämningar
- Kontakt med vägverket för att få tillstånd att trycka fiber under vägar
- Utstakning av nya områden

OBS! Vi passerar ofta med grävningen av fiberledningen
intill tomter och hus. Har du avlopp, jordvärme eller andra
ledningar utanför din tomt som kan skadas så måste du
meddela oss! Tel. 070-5499295
Notera redan nu den 25 maj kl 18.00
för Årsstämma med Bergs Fiber
ekonomisk Förening
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Arbetssätt för Bergs Fiber vid anläggande av fibernätet
1. Utifrån en förprojekterad karta görs en preliminär stakning av sträckningen inom ett begränsat
område.
2. Berörda markägare samt ägare till tomter som vi gräver förbi kontaktas för att få information
om ledningar samt andra önskemål. Det är noga att veta vem som äger marken innan stakning
sker, om det finns fornminnen, milstenar eller så kallade skyddsvärda träd.
3. Följande färger används till käpparna som ni ser i området
1. Blå käpp=stakningslinje för grävaren att följa.
2. Grön käpp=anslutning tomt
3. Träpåle vid avsläpp, dvs tänkt plats att en slang ska gå in till en fastighet
4. En träpåle placeras var ett skåpet ska placeras
5. Tele och el har sina egna käppar
4. När detta är gjort lämnas kartan till Lennart Lundgren som ritar i grävlinjen i Google Earth och
mailar den till Wikstrands för projektering och beställning av utsättning.
5. Wikstrands beställer utsättning av el o tele. När detta är gjort kanske grävlinjen behöver stakas
om, detta om grävlinjen kolliderar med ledningar.
6. Parallellt lämnas infoblad ut till medlemmarna i det utstakade området.
7. Sedan kan grävning börja,

Förändring av bidrag till fiberföreningen som berör er som inte vill ha
inkopplad fiber från början

För er som kryssade i rutan på avtalet för fastighetsanslutning, om att ni endast ville ha
avsläpp av slang vid tomtgräns, för er har det blivit en förändring.

Mer upplysning om detta kan ni få av de som är ute på fältet vid grävningen,
er ”Ambassadör” eller ring någon i styrelsen!
De regler vi har att följa för att få bidrag har förändrats sedan vi formulerade avtalet och nu
gäller:
- För att föreningen ska få räkna med fastigheten för bidrag måste det nätet grävas fram till
huset.
Detta innebär att ni måste planera var ni vill få in fibern i huset. Antingen väljer ni att gräva
själva och tar hål i huset för fibern eller så beställer ni detta från Wikstrands eller någon
annan. Läs mer på informationen ni får/har fått i brevlådan!
När fibern blåses in i slangen och kommer fram till er fastighet ingår då att ni får en
fiberkonverter installerad. En dosa som sätts fast på väggen.
- Ingen extra kostnad för detta!
- Den extra kostnad det blir för er är grävningen/håltagningen på er fastighet.
Den dag det sedan är aktuellt att ni vill ha tillgång till internet är allt förberett så då återstår
bara att ringa och beställa det ni vill ha och sedan koppla in sladden i dosan.
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