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Det närmar sig!
– uppdatering kring fiberprojektet
Det var ett tag sedan vi skickade ut en uppdatering kring vårt fiberprojekt. Vi ursäktar för det men kan berätta att vi 
håller tidsplanen.

Vi har fortfarande svårt att ge några exakta klardatum för respektive område men i stort gäller förljande:

Etapp 2 (Badene, Yllestad, Vistorp, Åsarp + förtätningar)
Grävning/plöjning, blåsning och svetsning ska vara helt klar från entreprenörens sida inom ett par veckor – vid 
månadsskiftet okt/nov. Därefter återstår Zitius arbete med att utrusta noderna med elektronik. Zitius underleverantör 
"Elektronikhuset" med riktnummer Mariestad (0510) kommer inom kort att börja kontakta er för montering av 
mediaomvandlare hemma hos var och en av er. En noggrannare tidsplan kring det skickas ut senare. Vi beställer 
Trippel-abonnemangen från Telia inom kort och därefter har de fyra veckor på sig att skicka hit router och TV-boxar. 
Dessa kommer vi att lämna ut till er vid ett bestämt tillfälle – tid och plats informerar vi om senare. Sikta in er på att 
kunna komma igång med att använda tjänsterna under andra halvan av november.

Etapp 3 (Trädet, Humla, Fivlered)
De olika momenten för etapp 3 är givetvis desamma som för etapp 2. Entreprenören ska vara klar med sista 
delområdet Fivlered en månad senare – vid månadsskiftet nov/dec. Dock kommer noderna att vara utrustade 
samtidigt som för etapp 2. Monteringen av mediaomvandlarna sker också i ett förhållandevis tidigare skede liksom 
utlämning av router och TV-box, varför vi har en god förhoppning om att etappen ska kunna använda tjänsterna innan 
jul.   

Kättilstorp
Planeringsarbete och förberedelser har tuggat vidare under hösten, men i och med att det är en tätort så har vi en del 
speciella bestämmelser att anpassa oss efter. Det innebär att vi i föreningen fått lära oss en del nya saker. Såväl 
Lantmäteriet som kommunen har haft synpunkter, men alltsammans har nu löst sig till det bästa. 

Enligt entreprenörens tidsplan kommer ett arbetslag till Kättilstorp vecka 46 varefter man har arbete fram till jul, 
förutsatt att vi inte drabbas av tjäle. Innan grävlaget är på plats behöver samtliga fasaboxar vara monterade och 
sträckningarna utstakade. Utsättning av el sker någon vecka innan arbetslaget kommer till resp delområde. En mer 
noggrann planering med instruktioner kommer att delges inom kort så att var och en av er ska kunna utföra arbetet i 
trädgården på rätt sätt och i tid.

OBS att vi med snabba ryck behöver hjälp i Kättilstorp. Vi söker någon/några som har möjlighet att samordna, 
instruera och vara föreningens och entreprenörens kontaktyta mot medlemmar och markägare från och med nu och 
fram till allt är färdigplöjt. Minst en sådan resurs behövs för att projektet ska flyta på bra under de kommande 
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veckorna. (Insatserna sker dagtid, att vara pensionär passar därför bra i sammanhanget :-) Om du känner dig manad 
och/eller att det vore skoj - anmäl dig med ett vänande mail.

Som ni förstår av tidsplanen får vi förbereda oss på att entreprenören inte blir helt klar förrän framåt 
årsskiftet. Mediaomvandlare kommer dock att kunna vara monterade innan dess liksom utlämning av router och TV-
box, men medlemmarna i Kättilstorp får förbereda sig på att kanske inte kunna nyttja tjänsterna vid årsskiftet, utan 
först en bit in på nästa år. Med detta sagt – säg inte upp några abonnemang än utan invänta en mer detaljerad 
tidsangivelse längre fram.

För samtliga gäller ändå! Det är nära nu!
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