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 Etapp 4 - Dags att gräva i trädgården
 Mottagare av detta medlemsbrev är våra nya medlemmar i förtätningsprojektet (det vi

kallar för etapp 4), styrelsen och berörda områdesansvariga. 

Föreningen har i tidigare kontakter informerat er om att vi kommer att lämna
information/instruktion i medlemsbrev via mejlen. Vi startar här med instruktion om
grävning i egen trädgård. 

----- 
Enligt plan startar vår entreprenör grävningen i början av januari 2021. Det är därför
nödvändigt att medlemmarna ligger i fas med grävning i egen trädgård, för att inte
fördröja projektet. Än så länge medger ju väderförhållanden och utebliven tjäle att
grävning är möjlig att genomföra. 

Sträckan som varje medlem själv ansvarar för att gräva är från tomtgräns fram till
fasaden där kopplingsboxen kommer att monteras. (Detaljerad instruktion om den
monteringen kommer i ett senare skede). Boxen monteras på fasaden där du tänkt att
fibern ska gå in i huset – lämpligen i närheten av där du tänker placera
mediaomvandlaren men inte nödvändigtvis. Det finns s.k. patchkablar so, standard på
upp till 10 meter om du vill ha fasadboxen på ett ställe och mediaomvandlaren på ett
annat. 

Tänk på att att du som gräver (även i egen trädgård) är ansvarig för att inte skada t ex
elledningar. Begär därför gärna utsättning på Ledningskollen.se i god tid om du inte har
koll på var dessa går. Tänk också på dina egna ledningar så som vatten, avlopp och
jordvärme. (OBS att dessa också måste märkas ut noga innan vår entreprenör kommer
och gräver fram till tomtgräns, i det fall de ligger i närheten av grävlinjen). 

Grävdjupet i egen trädgård ska vara på minst ca 25 - 30 cm men får givetvis vara större
om du vill minska risken att sätta spaden i fibern i framtiden. (Du ansvarar själv för ev
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skador på fibern inom din egen tomt i framtiden). 

I kabeldiket läggs först slangen ned och därefter sökbandet ca 10 cm upp innan resten
återfylls. Låt slangänden och sökbandet titta upp vid tomtgränsen samt gå en minst en
meter upp på väggen vid fasaden. 

För dragningen på tomten finns två alternativ: 

1) Om ni vill kunna återfylla grävningen på tomten snarast möjligt, finns slang och
sökband att hämta på föreningens upplagsplats. Mät upp sträckan från tomtgräns till
fasaden + 3 m, och hämta själv materialet. 

Upplagsplats 

Kälvene Ledsgården 2, 521 91 Falköping  
(Håkan Rehnberg, kurthakan.r65@gmail.com, 0708-53 41 40) 

Kontakta Håkan innan ni åker dit för att hämta materialet. 

2) Sätt en pinne vid tomtgränsen dit ni vill att entreprenören gräver fram till. På pinnen
placeras information om hur många meter slang och sökband som krävs för att nå
fasaden (+ 3m, se ovan). Då lämnar grävlaget av erforderlig längd vid grävningen varvid
medlemmen senare kan ordna med förläggningen fram till fasaden. 

Hör gärna av er om ni har några frågor kring grävningen, på nedanstående mailadress
eller mobilnummer. 

Du kan också vända dig till respektive områdesansvarig. Kontaktuppgifter finns på
www.fiberfalbygden.se i spalten till vänster på startsidan. 

Lycka till! 

info@fiberfalbygden.se 
070-673 00 27 
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