Fiber till Villa Landsbygd
Projekt
Åsaka-Björke

Hur går det?
2017
•
•
•
•
•
•
•

Vi har hittills schaktat & Plöjt ca 12mil. Utav ca 20mil
Vi har hittills lagt slang i ca 28mil
Vi har hittills blåst i kabel ca 13mil
Vi har hittills även lagt ner Elkabel i ca 11mil
Vi har hittills monterat ca 70 st. fiberskåp & lika många EL skåp
Vi har hittills gjort ca 70 st. tryckningar under vägar och Åar
Vi har en del berg och sten på sträckorna som sinkar oss lite. Vi
lägger en hel del skyddsrör pga. berg
• Tidplanen då: Enligt tidplanen ska vi vara klara med grävningen
under vårkanten och vi ska vara klara med inskarvning av kunder
till sommaren 2018. TIDPLANEN ÄR TUFF!
• Hur ligger vi till då? Ja vi ligger på gränsen. Kommer vintern?
Kommer vi inte överens med markägare så tar det längre tid.
• Vi har tills startat igång ca 100 villor som redan har sin
fiberanslutning 

EL kabelförläggningen
•
•

•
•

•
•

Som ni vet så lägger vi ju ner så mycket vi bara kan av vårt EL nät
samtidigt.
Det ska monteras ca 60st markstationer både nya och
ersättningsstationer.
För att vi ska hinna med fibern så görs ingen extra schakt för El i
dagsläget.
Alla dessa återstående jobb med Elen kommer att läggas på
framtid vi vet inte idag när det kommer att ske men det är ett
jättejobb, preliminär start höst/vinter 2018
Avtalen för El kablar kommer att påbörjar ism återstående EL
arbeten.
Anders Holmedahl finns här för att svara på frågor

Händelser under året och framtid?
•

Fortsatt bra samarbete med föreningen

•

Vi har just nu 12 st maskiner igång på olika ställen och lika många grovarbetare,
2st fiberblåsare, 4st fibertekniker men det kan gå upp och det kan gå ner

•

Vi blåser fiber och skarvar skåp samt gör kundinstallationer

•

Vi har startat och håller på med utbetalningarna av intrångsersättningar och
eventuella Skördeskador

•

Ja nu går vi in i Julmånaderna så det kommer att bli lite lugnare, men sen kör vi
igen.

•

Vi finns kvar och tar ansvar: Kabelanvisning via Ledningskollen, Nyanslutningar,
Ev. ändringar, Ev. fel som kan uppstå i efterhand. Ring oss…

Vad händer för er kunder ?
•
•
•

•

Efter schakten kommer fiberblåsarna och blåser i fiberkabeln
Sedan kommer fiberteknikerna som skarvar ihop all fibern i skåpen
Sen kommer kundinstallatörerna som monterar inne hos er kunder
och gör den sista inkopplingen, utav dessa personer får ni klar
meddelande. (Tidsbokning)
Kunder kopplas in löpande vartefter vi går fram.

Kundenheten

Vad händer för er kunder sen?
Då kan ni välja att ansluta er..
Kontakta någon av Tjänsteleverantörerna i nätet.
Idag finns dessa

Vi har fått 2st ”nya”
tjänsteleverantörer:
BogalNet (Internet)
Riksnet (Internet,
Telefon, TV)

Om det mot förmodan inte skulle funka
Då kontaktar ni alltid er Tjänsteleverantör först.

Tack för oss….
Och tack för att vi får fortsätta stöka till lite på
landsbygden…

