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Den 1 oktober tändes fibern för första etappen!
För de som valt Telias gruppabonnemang blev det en väntan till den 5 oktober innan Telia 
hunnit få ordning på alla sina beställningar. Nu är det 189 st. medlemmar som kan använda 
sitt fibernät.  Lite inkörningsproblem har det varit samt några driftstopp på anslutande 
linjer från Telias nät. Vi kollar upp detta för att minimera liknade stopp i framtiden.

Grävningen
All grävning är nu klar. Några markarbeten är också kvar, t ex att frakta bort sten. På 
sträckan mellan Timmersdala över  Berg till Lerdala har vi en samförläggning med 
kommunen. Blåsning av fiber skall nu påbörjas på denna sträcka.  

Viktigt!
Nu fortsätter vi att blåsa in fiber och montera utrustning på kvarvarande område. Det är 
därför mycket viktigt att fiberslangen är nedgrävd och indragen i huset! 

Vad återstår…
Flera undrar när de kan få besked om hur stor kostnad det kommer att bli för varje 
anslutning.
Visserligen börjar det närma sig slutet av projektet men fortfarande återstår mycket som 
inte syns för er medlemmar och som kommer att kosta pengar. Till exempel ska alla 
ledningar ska dokumenteras var de finns så att de inte blir avgrävda och det ska göras 
lantmäteriförrättning för all mark där ledningen går. 
När allt detta är klart och vi vet hur mycket bidrag vi får från länsstyrelsen kan vi mer 
bestämt avgöra vad varje anslutning kostar.  

Hemsidan
På vår hemsida lägger vi ut aktuell information när det händer något mellan 
styrelsemötena.
På hemsidan finns även bra länkar om det skulle vara att ni får avbrott på internet. Om det 
skulle hända anmäler ni främst till er tjänsteleverantör t ex Telia. Om felet finns på själva 
ledningen finns även en länk till Zitius driftinformation.
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