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Snart dags för etapp 2 att få fiber
I etapp 2 är nu fibern ”blåst”, nu återstår svetsning och montage av utrustning 
i fastigheterna för att det ska bli färdigt. Som det nu ser ut så tror vi att det är 
klart före jul. Så snart vi fått besked från Telia när deras material kan levereras 
kommer de som beställt Telias gruppavtal och som ingår i etapp 2 att få ett 
mail med inbjudan till informationsmöte. 

Etapp 3
I etapp 3 påbörjas nu arbetet med att blåsa in fiber i fastigheterna. Det är 
därför mycket viktigt att alla har grävt fram slangen från tomtgräns till huset 
och att det är inborrat. Som tidigare meddelats skall denna etapp vara klar 
senast den 28 februari.

Autogiro för er som har Telias gruppabonnemang
Ni som tillhör första etappen och har Telias gruppabonnemang har fått första 
autogirofakturan för detta. Den första fakturan var för två månader. 
- Några kanske då tänker att abonnemanget inte kom igång förrän en bit in i 

oktober. 
Vi är medvetna om detta och så snart vi får besked från Telia hur många dagar vi 
inte ska betala för, kommer det en korrigering nästkommande faktura.
Ni som valt årsfaktura får beloppet korrigerat när fakturan kommer

Skyltar
Nu börjar våra små gröna skyltar att ha fyllt sin funktion.
Vi ber er som har en skylt vid er fastighet att ta bort den när ni 
fått fibern installerad. Släng – spara som minne eller lägg den på 
påskbrasan. 

Kopplingsskåpen
Vid alla fiberskåp kommer det att sättas upp en markeringskäpp 
så att de inte skall skadas snöröjning.
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Årsstämma 2017 (för er som börjat fylla i 2017 års 
kalender!)
På senaste styrelsemöte beslöt vi att årsstämman i 
föreningen för 2017 blir onsdagen den 17 maj 2017 kl 
18.30 i Bergs Bygdegård

Avbrott i fiberkommunikationen
Tyvärr har vi råkat ut för några avbrott som båda varade flera timmar.
Vi har efter avbrotten fått incidentrapporter som båda visar att avbrotten 
haft att göra med underleverantörer till Zitius.

Zitius har gjort upp en åtgärdsplan för att de typer av avbrott som 
förekommit inte ska uppkomma igen bl a förstärker de sin 
serviceorganisation så att tekniker ska kunna vara på plats inom en 
timma från det att ett avbrott rapporterats. 
De arbetar även med att kvalitetssäkra alla underleverantörers roll i 
arbetet. 

Vi kan konstatera att Zitius ser allvarligt på de avbrott som förekommer 
och arbetar strategiskt för att minska dem.

God Jul och Gott Nytt År

Detta blir sista Info-blad för året. Om det händer 
något i december som vi behöver informera om 
läggs det ut direkt på hemsidan.
Vi vill därför passa på att önska er alla en riktigt
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