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 Etapp 5 - Dags att gräva i trädgården och
montera kopplingsboxen

 Detta Medlemsbrev har sänts ut till medlemmar i etapp 5, berörda områdesansvariga och
styrelsen. 

Inledningsvis har vi nöjet att välkomna ytterligare en medlem i vårt förtätningsprojekt 

Vistorp 2:2  Vistorp Almenäs 

Totalt har vårt projekt nu 19 nya anslutningar 

Föreningen har i tidigare medlemsbrev i projektet berört grävning i trädgård och
montering av kopplingsboxen. Nu drar det ihop sig och det är hög tid att skrida till verket! 

GRÄVNING I TRÄDGÅRDEN - MEDLEMS EGET ANSVAR 

Grävningen ska utföras omgående. Enligt plan startar vår entreprenör grävningen i början
av februari 2022 om inget hindrar, exempelvis tjäle. Det är därför nödvändigt att
medlemmarna ligger i fas med grävning i egen trädgård (bör vara färdig när Schaktteknik
kommer), för att inte fördröja projektet. Ta till vara den milda väderleken som gör det
möjligt att gräva! 

Vår entreprenör Schaktteknik inleder grävningen i Börstig, för fastigheterna Skogslund
och Dungen. Ca 1 v därefter tar vi oss an Vistorp och fastigheterna Vistorp Almenäs och
Vistorp Skogslyckan. Fortsatt grävschema är ännu inte fastställt. 

Sträckan som varje medlem själv ansvarar för att gräva är från tomtgräns fram till
fasaden där kopplingsboxen kommer att monteras. (se vidare nedan). Varje
fastighetsägare ska ha kontaktats gällande förslag till ingång i trädgården. I några fall har
den föreslagna ingången justerats efter önskemål från fastighetsägaren. Grävningen på
egen tomt ska starta just vid den överenskomna punkten vid tomtgränsen. Kontakta
respektive områdesansvarig (se uppgifter nedan) och be om förtydligande om
tveksamhet föreligger om ingången i trädgården. 

Tänk på att att du som gräver (även i egen trädgård) är ansvarig för att inte skada t ex
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elledningar. Begär därför utsättning på Ledningskollen.se  om du inte har koll på var
dessa går. Tänk också på dina egna ledningar såsom 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 30 - 40 cm men får givetvis vara större
om du vill minska risken att sätta spaden i fibern i framtiden. (Du ansvarar själv för ev
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. 

För dragningen på tomten finns två alternativ: 

1) Om ni vill kunna återfylla grävningen på tomten omgående, finns slang och sökband
att hämta på föreningens upplagsplats. Mät upp sträckan från tomtgräns till fasaden + 3
m, och hämta själv materialet. Slang och sökband ska sticka upp vid tomtgräns och ca
1,5 upp på fasaden. 

Upplagsplats 

Åsarp Rättaregården, 521 71 Åsarp 

(Karl-Åke Folkesson, kafolkesson@hotmail.com, 0705-41 83 27) 

Kontakta Karl-Åke, helst på mobilen, innan ni åker dit för att hämta materialet. Material
finns att hämta fr.o.m. tisdag 2022-01-18. 

2)  Om ni av någon anledning, i absoluta undantagsfall, inte har hunnit gräva i trädgården
före grävstart (se ovan) så sätt en pinne vid tomtgränsen där ingången är bestämd. 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. OBS dock att det
brådskar eftersom blåsning/svetsning av fibern inte kan företas om inte slangen är
nedlagd! 

Har ni diket färdiggrävt från tomtgräns fram till huset innan Schaktteknik har grävt fram till
er tomtgräns behöver inte uppgift om längd fram till fastigheten noteras på en pinne.
Grävgänget ser till att tillräcklig längd på slangen lämnas. 

Föreningen har i tidigare medlemsbrev informerat om att hjälp med grävning i trädgård
kan beställas av Schaktteknik. För dem av er som redan har beställt det av Schaktteknik
gäller att de har slang med sig då grävningen utförs, dvs. ni behöver inte själva hämta
den från upplaget i Åsarp. OBS - skulle någon ytterligare önska Schakttekniks hjälp med
grävning i trädgården ska det anmälas omgående till föreningen (kontaktuppgifter finns
nedan). 

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. 

INSTRUKTION FÖR MONTERING AV KOPPLINGSBOX PÅ FASADEN - MEDLEMS
EGET ANSVAR 

Varje fastighetsägare svarar själv för att montera kopplingsbox på fasaden. Hur detta ska
gå till framgår av bifogade instruktion. Punkt 1 i instruktionen omfattar grävningen i
trädgården som också har beskrivits ovan.

Monteringen ska göras snarast möjligt. Blåsning/svetsning av fibern kan inte utföras om
kopplingsboxen inte är monerad. Om man av någon anledning inte kan göra detta själv är
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det kanske möjligt att i första hand be någon familjemedlem om hjälp, eller kanske någon
granne som redan har monterat upp en box på egen fasad. 

Kopplingsbox inkl. slangbit som ska gå från boxen genom fasaden finns att hämta på
upplagsplats i Åsarp som angetts ovan. 

Frågor i anslutning till informationen i detta medlemsbrev ställs till 
info@fiberfalbygden.se eller 070-673 00 27 

Lycka till! 
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