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Sensommarhälsning med
– uppdaterad hemsida och
– förlängd möjlighet till anslutning

 Vi har kommit fram till sensommaren detta märkliga år med Corona-virus som lamslagit hela vår
värld.

Men livet får gå vidare så gott det går, och det gör det bl.a. genom att fiberföreningen står i
startgroparna för ett nytt förtätningsprojekt, och administrativt kan vi presentera en uppdatering
av föreningens hemsida.

FÖRTÄTNINGSPROJEKT - ETAPP 4

Efter semesteruppehåll har föreningen lite smått startat upp projekt "Etapp 4" - en förlängning av
vårt utbyggnadsprojekt som startade 2017 och som slutfördes under 2019. Förlängningen har
blivit möjlig pga. att det finns projektmedel kvar att fördela inom Västra Götalands - regionen.
Med detta har föreningen beretts möjlighet att inkludera även framtida förtätningar i det
bidragsfinansierade projektet, som är förlängt till 2022. Den nu aktuella Etapp 4  vintern/våren
2020/2021 kommer sedan enligt planering (om behov finns) att följas av Etapp 5 under samma
period 2021/2022. Vår förening består i dag av drygt 800 medlemmar och har en täckning av
området om ca 85 %. Med detta nya projekt erbjuder vi resterande – icke anslutna
fastighetsägare – att komma erhålla en fiberanslutning på ungefär samma premisser som
tidigare projekt. 

Information till icke ansluta fastigheter kommer bl.a. att ske genom utdelning av
informationsmaterial i postlådorna. Intresserade fastighetsägare får där tid fram till 2020-10-01
för att ge in intresseanmälan. Intresserade kommer därefter att tillställas Anslutningsavtal för
underskrift och inlämnande senast 2020-11-30 (se nedan).

För projekt Etapp 4 gäller följande hållpunkter:

1) Hösten 2020 - Information till fastighetsägare inom vårt verksamhetsområde som ännu ej är
anslutna.

2) 2020-11-30 - Sista dag för intressenter att lämna in Intresseanmälan och Anslutningsavtal
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3) December - Januari - Projektering
 
4) Februari - Vår 2021 - Projektets genomförande (vid lämplig väderlek och innan vårbruk)

5)Vår - Sommar 2021 - Uppstart av nya anslutningar

6) 2021-05-15 - Sista dag att lämna in blankett Tjänsteavtal - med valt trippelabonnemang (om
man vill ansluta sig till det)

7) 2021-07-01 - Uppstart av nya trippelabonnemang

Föreningen tar också förstås tacksamt emot allas er hjälp att informera grannar som ni vet ännu
inte har valt anslutning till fibernätet att gå med i föreningen!

UPPDATERING AV FÖRENINGENS HEMSIDA

Som ni alla vet vid det här laget kommunicerar föreningen med våra medlemmar via vår
hemsida, www.fiberfalbygden.se, och på det sätt som nu är aktuellt, via Medlemsbrev per mejl. 

Vi har just genomfört en liten "ansiktslyftning" av startsidan, där det nu via snabblänkar ska gå
enkelt att komma fram till den mest nödvändiga informationen som du som medlem kan behöva.

Utöver det har informationen på flera ställen kompletterats och förtydligats. Bl.a. gäller det
information om

- Vad du ska tänka på vid Ägarbyte (om du ska sälja din fastighet) 
- Vad du ska tänka på om du har en hyresgäst som står för trippelabonnemanget och ett byte
av     hyresgäst blir aktuellt
- Anmälan till Ledningkollen om du ska gräva eller bryta sten

Klicka gärna runt på hemsidan och gör dig hemmastadd där!
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