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 Etapp 5 - Information från projektet
 Detta Medlemsbrev har sänts ut till våra nya medlemmar i förtätningsutbyggnaden,

berörda områdesansvariga och styrelsen. 

Information från projektet har tidigare lämnats i Medlemsbrev 2021-11-08. För att läsa
Medlemsbrevet klicka här! 

TILLKOMMANDE ANSLUTNINGAR 

Det är glädjande att förmedla att det sedan föreningens första projekteringsmöte i början
av november 2021 har det tillkommit ytterligare anslutningar i vårt projekt: 
 

Delområde Fivlered – områdesansvarig Per Filipsson

Fastigheten Yttern 1:2, Fivlered Sjögården

Delområde Börstig – områdesansvarig Siv Eriksson

Fastigheten Falköping Kringlarp 1:2, Kringlarp Dungen

Fastigheten Hedenstorp 1:15, Börstig Rydlyckorna 6

Delområde Bredene – områdesansvarig Bengt Sönnergren

Fastigheten Bredene 12:2, Bredene Bredska Kvarn

Delområde Kättilstorp – områdesansvarig Svante Haumann/Jerker Åblad

Fastigheten Yllestad Kättilstorp 1:13, Storgatan 13

Med ovan angivna anslutningar finns nu 18 st. nya anslutningar i projektet.  

ANSLUTNINGSAVTALEN 

I första Medlemsbrevet för etappen (se ovan) angavs att av föreningen underskrivna
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anslutningsavtal sänds åter till våra nya medlemmar senast under december 2021.
Möjligen sker detta inte förrän in på nyåret med anledning av att föreningen ännu inte har
fått in samtliga avtal och kan således inte göra en samlad återsändning. 

GRÄVNING I TRÄDGÅRD 

Föreningens entreprenör, Schaktteknik i Tidaholm AB, har på kartor för varje anslutning, 
ritat in förslag på var fibern kommer att anslutas i tomtgräns. Dessa detaljkartor har
vidarebefordrats till berörd områdesansvarig, som ansvarar för att kolla av med
respektive fastighetsägare som godkänner förslaget alternativt föreslår annan ingång.
Områdesansvariga återrapporterar till föreningen så snart detta samråd har skett med
respektive medlem. 

Ansvaret för grävning i trädgården, från anslutning vid tomtgräns fram till fastigheten (där
kopplingsboxen senare kommer att placeras på fasaden) åvilar fastighetsägaren, men
kan om så önskas, beställas av vår entreprenör Schaktteknik. Kostnaden för sådan insats
av Schaktteknik ingår dock inte i anslutningsavgiften utan faktureras separat.
Fastighetsägare som önskar att Schaktteknik gräver ombeds göra den beställningen
snarast möjligt till info@fiberfalbygden.se eller till telefon 070-673 00 27. 

Grävningen som fastighetsägare själv svarar för ska utföras så snart tjälen medger. 

Välkomna med eventuella frågor per mejl eller telefon som angavs ovan. 
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