Snart sta
rtar
ETAPP 3
Välkommen på

Infomöte

i Kölaby Församlingshem, Trädet, 17 okt, kl 19
Det är mycket glädjande att vi nu har erhållit ett
positivt besked avseende 40% bidrag för att bygga
ett fibernät även i Fivlered, Trädet och Humla.
Grattis till er alla och välkomna i fiberprojektet!
Dessutom är upphandlingen av entreprenör för ert om
råde nu avslutad. Det blir samma företag, Schaktteknik
som bygger även ert nät samt deras underleverantör
”Fiberkonsulten” med KG Johansson som projekterar.
Arbetet med en övergripande projektering av denna
s.k. etapp 3, har till i stora delar redan skett av om
rådesansvariga och många andra medhjälpare. Nu
startar ett mer detaljerat arbete med hjälp av projek
tören. Kontakter tas nu med markägare, Trafikverket
och Länsstyrelsen avseende både miljö och kultur osv.
För dig som tecknat anslutningsavtal och är ny med
lem i föreningen väcks givetvis många nya frågor ju
längre fram i projektet vi kommer. Du som dessutom är
markägare har ytterligare frågor.
Därför bjuder vi in till ett informationsmöte med
programpunkter enligt högerspalten. Ta med de frågor
du har så svarar vi och områdesansvariga.
Observera att vi givevis fortfarande kan släppa in fler
medlemmar i föreningen. Se till att dina icke-anslutna
grannar får information om den möjligheten.
Varmt välkommen!

Vi kommer att gå igenom bl a följande:
•

Hur ser etapp 3 ut mer i detalj? Presentation
av aktuell karta.

•

Vad innebär i etapp 2?

•

Stamfiber till Fivlered?

•

Hur kan jag förbereda hemma?

•

När och hur gräver jag i egen trädgård?

•

Vad gäller ang. utsättning? Ledningskollen?

•

Vilka egna installationer har du där hemma
såsom vatten, avlopp, jordvärme, täck
diken?

•

Placering av kopplingsbox på fasadens ut
sida och elektronik någonstans på insidan?

•

Ekonomisk information/betalningsplan.

•

Markägaravtal och ledningsrätt?

•

Frågor

•

Fika
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