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 Etapp 4 - Lägesrapport och påminnelse om
uppsägning av abonnemang

 Detta Medlemsbrev har sänts ut till medlemmar i etapp 4, berörda områdesansvariga och
styrelsen. 

Våren är här och vårt projekt rullar på enligt plan. Tjälen ger med sig dag för dag, och vår
entreprenör genomför grävningen för våra anslutningar i projektet i rask takt. Ännu är alla
inte påbörjade bl.a. på grund av tjälförhållande och i några fall inväntande av tillstånd från
Trafikverket (TRV) för att utföra tryckning under väg. Vid senaste byggmöte i projektet
(2021-03-12) återstod 10 anslutningar att gräva (av totalt 24). 

BLÅSNING/SVETSNING AV FIBERN 

Nästa steg efter genomförd grävning är att blåsa och svetsa fibern till varje ny anslutning.
Enligt plan påbörjas denna del av projektet v 15 - 16. 

Med andra ord är det hög tid för er som eventuellt ännu inte har monterat
kopplingsboxen på fasaden att göra det omgående för att inte riskera att försena
projektet.

Instruktion för montering av kopplingsboxen finns i Medelmsbrev 2021-02-12.  Här finns
också anvisningar för hämtning av box på vårt upplag, för er som eventuellt ännu ine har
hämtat. 

I normalfallet krävs inte att teknikerna har tillgång till fastigheten när detta jobb utförs
eftersom kopplingsboxen ska vara monterad utanpå fasaden. Ett par undantag från detta
finns - vilka det är vet medlemmen själv, eftersom boxen har behövt monteras inomhus.
Föreningen försöker bevaka dessa och avisera er särskilt. 

FÖRENINGENS BLANKETT "TJÄNSTEAVTAL" SAMT UPPSÄGNING AV
ABONNEMANG 

Övervägande delen av våra nya medelmmar har i sitt Tjänsteavtal valt alt. 1, dvs. vårt
förmånliga Triple - Play abonnemang, som föreningen har tecknat med Telia. Föreningen
har tidigare på olika sätt vid flera tillfällen informerat om att anslutningen till trippeln
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endast normalt sker vid två tillfällen per år, 1 januari och 1 juli. För vårt projekt är det
därför 2021-07-01 som är närmsta datum för anslutning. 

Till några medlemmar som ännu inte lämnat sitt Tjänsteavtal har påminnelse gått ut via
mejl tidigare i mars. 

Föreningen har förstått att Telia under vår/försommar har mycket långa
handläggningstider, så för er som ännu inte lämnat in blanketten bör detta ske
senast 2021-03-31. 

Anslutning/aktivering av trippelabonnemanget beräknas alltså till 2021-07-01. 

Föreningen vill därför påminna er om att tills dess säga upp befintliga avtal för
bredband, TV och ev. telefoni. 

Har ni några frågor kring ovanstående information är ni välkomna att kontakta föreningen
via e-post info@fiberfalbygden.se eller per telefon 070-673 00 27.

 

mailto:info@fiberfalbygden.se
http://www.bravomedia.se/

