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 Etapp 4 - Det närmar sig!
 Detta medlemsbrev har sänts ut till våra nya medlemmar i etapp 4, berörda

områdesansvariga och styrelsen. 

Lite samlad information om läget i etappen kommer här! 

BLÅSNING/SVETSNING AV FIBERN 

Även vårt förtätningsprojekt har drabbats av störningar pga. pågående pandemi! 

Några veckor försenat har dock projektet äntligen gått in i den fas som omfattar blåsning
och svetsning av fibern till våra nya anslutningar i etappen. Det innebär att fibern efter
detta kommer att vara framme i kopplingsboxen som ni har monterat på fasaden. Enligt
plan kommer blåsning/svetsning vara klart för hela etappen med utgången av maj
månad. Ett undantag från detta är delområde Kälvene, som redan är klart sedan någon
vecka tillbaka. Detta beroende på att delområdets fyra nya anslutningar kunde tas med
då annat arbete utfördes i Kälvene. 

INSTALLATION AV MEDIAOMVANDLARE 

Efter att blåsning och svetsning av fibern är utförd, är det så dags för installation av
mediaomvandlare.  

Mediaomvandlaren placeras på fastighetens insida, och det krävs därför att tekniker som
utför monteringen/installationen bereds tillträde till fastigheten. Arbetet kommer att utföras
av Yngves Elektronik AB, och ni kommer att bli kontaktade av teknikern då de är på väg
till er fastighet. 

GRUPPAVTAL TRIPLE PLAY - UTRUSTNING OCH AKTIVERING 

De allra flesta av våra nya medlemmar har valt att teckna vårt förmånliga
trippelabonnemang - 26 st. av etappens 30 ny anslutningar. Tre av de nya anslutningarna
har inledningsvis valt att vara passiva, och en anslutning har valt alt. 2 Eget val i sitt
Tjänsteavtal. 

För att aktivera abonnemanget krävs en utrustning i form av router, TV - box och
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fjärrkontroll. Denna utrustning tillhandahålls av Telia, och föreningen har i tidigare
informationer pekat på/förvarnat om att Telia tar ut en avgift om 2 500 kr för denna
utrustning då abonnemanget tecknas senare än ursprunglig abonnemangsstart (hösten
2018). 

Det är nu med stor glädje föreningen kan meddela alla våra nya medlemmar att Telia
även i denna etappen kommer att tillhandahålla denna utrustning utan extra kostnad. En
stor eloge till Telia för detta! 

Utdelning av utrustningen, tillsammans med bruksanvisningar från Telia och föreningens
eget dokument med aktiveringsanvisningar, kommer att delas ut till alla med hjälp av
respektive områdesansvarig. Enligt plan ska utrustningen vara er tillhanda senast under
början av juni.  

Telia har låtit meddela att aktivering av abonnemanget kan ske allra tidigast med start
2021-06-22. Avvakta dock information från föreningen innan aktivering påbörjas! 
Enligt tidplan är driftsättning satt till 2021-07-01 så allt som kan ske tidigare än så är en
bonus! 

Trippelabonnemanget faktureras via fiberföreningen och faktura sänds kvartalsvis i
förskott, 249 kr/månad, med förfallodagar i slutet av mars, juni, september och december.
Er första faktura för tiden juli - september 2021 kommer således med förfallodag 2021-
06-30. 

EKONOMI 

Föreningen har hittills fakturerat kostnaden för fiberanslutningen i tre delfakturor om 1
500 kr, 15 000 kr och 8 500 kr. Den senaste fakturan om 8 500 kr har förfallodag 2021-
05-31, ocn när den är betald har alla nya medlemmar betalat 25 000 kr av
anslutningsavgiften, som har angivits till totalt mellan 27 500 - 30 000 kronor. Vilken den
exakta slutkostnaden blir kan inte avgöras förrän projektet är helt genomfört, varför den
sista fakturan med delbetalning kommer först efter avslutat projekt. 

Hör gärna av er om det finns frågor: 

per mejl till info@fiberfalbygden.se eller  
till 070-673 00 27 
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