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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Vårt femte verksamhetsår har avslutats. Under året har föreningen engagerat fortsatt arbeta för att fullfölja 
det avtal som tecknades med Zitius hösten 2017. Avtalet innebär att Zitius bygger och äger det fibernät som 
föreningen skapat förutsättningar för.  

Vid årets början startade byggnation av fibernätet, första stamnätsdelarna grävdes i Skogsby och Skälsböke. 
Senare under våren i Skyrup och därefter succesivt i resterande delar av fiberområdet.  

Det sammanfattade omdömet under byggnationen är att projektet löpande har fördröjts. De hålltider och 
tidplaner som givits från Zitius och deras totalentreprenör Eltel har i princip aldrig hållits. Vi är nöjda med 
slutresultatet, men vägen dit har kantats av mycket uppföljning från styrelsen. Under året har 
månadsavstämningar hållits med Zitius, protokoll bifogas. ’ 

Summerat för helåret hände det dock verkligen mycket kring projektet, från grävstart till att alla enligt vårt 
avtal med Zitius anslöts till fibernätet. Vi har nått målet att få ett fibernät byggt i vår landsbygd.  

 

Utdrag från hemsidans kalendarium publicerat under verksamhetsåret 2019:  
 
2019-12-22 
Äntligen! 
Alla 339 är nu anslutna och klara! Vi fick i veckan information från Zitius/Telias projektledare att samtliga anslutningar inom projektet nu är inkopplade och att 
återställning är klar. Efter 4,5 års arbete så har vi nu nått målet att att surfa stabilt och snabbt via ett fibernät i vår bygd. Mycket glädjande besked :) 
Ifall ditt hus trots allt inte är anslutet eller har annat problem med återställningen eller inkopplingen så ber vi er omgående kontakta Zitius kundservice, ni når 
dem via kontaktsidan på www.fibertillalla.se. 
 
För er som inte anslutits pga sent tecknande av avtal (efter deadline jan-18, läs historik på vår hemsida) så ska det vara möjligt att efteransluta fastigheten 
efter slutbesikting till våren av projektet. De som vill efteransluta lägger in sin anmälan via www.fibertillalla.se (på samma sätt som alla gjort). När det är dags 
så tar Zitius/Telia kontakt med er, de ger er då förslag på anslutningskostnad att acceptera eller avböja. 
 
God jul och gott nytt fiberår önskar styrelsen! 
 
 
2019-10-20 
Fibernytt oktober 
Många av oss har fått sin fiber installerad och kan nu titta på TV, ringa och surfa snabbt och stabilt via fibernätet. Men ännu kvarstår det fastigheter att ansluta, 
totalt är ca 260 klara av totalt 342 vilket gör att ca 80 fastigheter kvarstår i främst område 5 och 6. 
Zitius har via sin entreprenör haft ytterligare stopp vilket dragit ut på tiden, sista rapporten vi fått är dock att grävningar nu åter är igång. Styrelsens uppföljning 
fortsätter mot Zitius, vi är absolut inte nöjda med förseningarna och kommer följa upp projektet ända fram tills det att alla är anslutna och återställning skett i 
alla etapper. 
 
Återställning av stamnätet  
Här kommer en påminnelse från oss och Eltel till er som är markägare. Ifall det finns återställning kvar hos er efter grävningen av stamledningen så kontakta 
Eltel snarast. Det kan röra sig om att det ligger sten kvar, att det har blivit sättningar eller att något inte ser riktigt snyggt ut. Kontakta i så fall Eltel med ett mail 
till henrik.a.olsson@eltelnetworks.se, skriv er fastighetsbeteckning i ärenderaden och skicka med ditt namn och ett telefonnummer. 
 
Medlemserbjudande Viasat 
Erbjudandet på internet och TV som ni kan läsa om nedan gäller fortfarande. Läs erbjudandet och kontakta Viasat via länken nedan ifall erbjudandet är 
intressant för dig.  
 
2019-09-30 
Erbjudande Internet- och TV paket 
Medlemmar i Matteröds Fiber erbjuds ett paketpris från Viasat på internetuppkoppling 100/100 och TV paket för 480kr i snitt per månad. För er som önskar 
telefoni kan det köpas till för ett attraktivt pris. 
 
Erbjudandet från Viasat innehåller: 
•Internet 100/100 + TV paket Viasat 
•Internet startkostnad 0kr (ordinarie  pris 249kr). 
•Internet 100/100 pris 199kr*6mån och därefter 339kr*18mån (snitt 304kr/mån). 
•Internet router ingår utan kostnad (värde 495 kr) 
•Viasat Ultra HD box utan kostnad, 1 ingår per hushåll (värde 1995 kr.) 
•Viasat Premium TV-paket utan kostnad i 6 månader, därefter val av valfritt tv-paket från lägst Baspaketet för 235kr*18mån (snitt blir då 176,25kr/mån). 
Totalt 480kr i snitt per månad under 24månader (bindningstiden). Frakt 195kr tillkommer för hårdvaran till Internet och HD TV. Erbjudandet gäller till 30 
november 2019. 
Telefoni tillval: Pris 39kr/månad: Startkostnad inkl. portering (flytt av befintligt telnr) 798kr. 
Heminstallation tillval: Köp till installationshjälp för 399kr (efter ROT avdrag) så får du utrustningen ihopkopplad och uppstartad hemma hos dig. 
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2019-09-08 
Hej igen medlemmar! 
Tyvärr har agendan ändrats lite på vårt medlemsmöte imorgon måndag eftersom gruppanslutningen inte blir presenterad av Telia. Övriga agendapunkter 
kvarstår. Utöver nya agendatider så ser ni nedan en fråga från Eltel till markägare, och längst ner kan ni läsa orsaken till att Telia inte medverkar på mötet för 
att presentera erbjudande om gruppanslutning.  
 
Nya agendatider 
18.00 Gruppanslutning. Styrelsens presenterar förslag till upplägg av gruppanslutning (avtal, tid, administration och ekonomi) som mötet tar beslut om att 
erbjuda eller inte erbjuda. 
18.45 (ca) Projektstatus. Telia och Eltel projektledare går igenom och svarar på era frågor om genomförd byggnation och kvarstående återställning. 
19.45 (ca) Fika 
 
Fråga från Eltel 
Information och fråga från Eltel till er medlemmar: 
Hej markägare i Matteröd. 
Markarbetet i projektet befinner sig i slutdelen och vi på Eltel kommer framöver att prioritera återställningar. Grävmaskiner kommer att befinna sig i området 
under hela september och troligtvis en bit in i oktober. 
När vi grävde stamledningen så gjordes en återställning, det kan dock i vissa fall behövas lite kompletterande återställning. Nu vill vi få information om det är 
någon som anser att man är i behov av en sådan kompletterande återställning. Det kan röra sig om att det ligger sten kvar, att det har blivit sättningar eller att 
något inte ser riktigt snyggt ut. 
Återkom i sådant fall till Eltel på mailadressen nedan så kommer vi att bedöma och eventuellt åtgärda innan vi plockar bort våra grävmaskiner. Kontakta: 
Henrik.a.olsson@eltelnetworks.se. Märk mailet med en fastighetsbeteckning och skicka med ditt namn och ett telefonnummer 
 
Telia medverkan om gruppanslutning  
Telia har avböjt medverkan på vårt medlemsmöte efter att ha tagit del av styrelsens neutrala inställning till gruppanslutning där vi tydliggör för er medlemmar 
vad en gruppanslutning innebär i ansvar för föreningen. Vi bad Telia läsa igenom den info vi skickat ut till er medlemmar (dvs den information som står på 
hemsidan), därefter återkopplade de med följande meddelande till föreningen: ”Tack för samtalet idag. Nu fick jag/vi en bättre helhetsbild över hur ni känner 
över vårt erbjudande. Min uppfattning var från början att intresset var stort i föreningen, men förstår nu att det inte finns någon indikation på antalet 
intressenter av gruppavtalet och osäkerheten är för stor för att vi ska genomföra detta möte/presentationen. Jag får tacka så mycket för att ni visat intresse 
och självklart är ni välkomna åter om förutsättningarna förändras.” Efter detta ställningstagande från Telia Gruppanslutning så är styrelsen mer kritisk till om 
föreningen ska hantera och erbjuda gruppanslutning. Styrelsens förslag kvarstår dock (se föregående utskickad information), vi har lagt energi på att ta fram 
underlag samt argument både för och emot en gruppanslutning. Nu är det medlemsmötet som får ta beslut om föreningen ska erbjuda gruppanslutning eller 
hänvisa medlemmar till det utbud av tjänster som erbjuds på Zmarket. 
 
 
2019-09-04 
Hej medlemmar! 
På måndag 9/9 är alla medlemmar välkomna till extra medlemsmöte i Matteröds församlingshem enligt tidigare utskickad och publicerad inbjudan på 
hemsidan. 
Agenda 
18.00 Telia presenterar sitt erbjudande om gruppanslutning. 
18.45 Styrelsens presenterar förslag till upplägg av gruppanslutning (avtal, tid, administration och ekonomi) som mötet tar beslut om att erbjuda föreningens 
medlemmar eller inte. 
19.15 Fika 
19.30 Telia och Eltel projektledare går igenom och svarar på era frågor om genomförd byggnation och kvarstående återställning. 
 
Gruppanslutning 
Styrelsens föreslår följande beslut: 
* Föreningen tecknar gruppanslutning med Telia till en kostnad av 429kr/mån. 
* Löptid för avtalet tecknas till 3år. Medlems avtal kan överlåtas men inte brytas under dessa 3år. Styrelsen har gjort prisjämförelser samt granskat 
erbjudandet och finner ingen fördel i att avtalet tecknas under längre tid än 3år. 
* Medlem som tecknar gruppanslutning betalar administrationsavgift till självkostnadspris vilket uppskattas till 50kr, kostnad per månad debiteras därmed 
med ca 479kr. 
* Föreningens kostnader (såsom kundförlust eller oplanerat ökad eller minskad administrationskostnad) regleras av medlem via medlemsavgift som beslutas 
på stämma. 
* Föreningen köper in samtliga tjänster för administration av gruppanslutning och tillkommande ekonomihantering. 
* Ifall ovan punkter inte kan beslutas i sin helhet så är det styrelsens förslag att föreningen inte ska erbjuda gruppanslutning. 
 
2019-08-21 
Välkommen på fibermöte 9/9! 
Det rullar på bra i bygden med grävningar för de sista etapperna och installationer i de första etapperna. Runt 100 hus är i dagsläget uppkopplade och klara, 
och de närmaste veckorna ska resterande fastigheter som tecknat avtal anslutas till fibernätet. 
Kom till vårt medlemsmöte måndagen den 9/9 med start kl 18.00. Där presenterar Telia och vi i styrelsen ett förslag till gruppanslutning. Därefter besöker 
projektledarna för fiberetableringen oss och ger svar på era frågor nu i slutklämmen av byggnationen. 
 
Agenda 
18.00 Telia presenterar sitt erbjudande om gruppanslutning. 
18.45 Styrelsens presenterar förslag till upplägg av gruppanslutning (avtal, tid, administration och ekonomi) som mötet tar beslut om att erbjuda föreningens 
medlemmar eller inte. 
19.15 Fika 
19.30 Telia och Eltel projektledare går igenom och svarar på era frågor om genomförd byggnation och kvarstående återställning. 
 
2019-07-28 
Fibernytt! 
De första husen är nu uppkopplade, denna vecka har 14 anslutningar installerats och är klara :)  
Här följer sista tidsplanen och annan information. 
Gruppanslutning 
Vi har nu hittat en ny tjänst som eventuellt kan administrera önskad gruppanslutning via föreningen. Men allt är inte klart. Mer info kommer närmsta två 
veckorna, ifall vi kan gå vidare kring detta så kommer ett medlemsmöte med presentation hållas under augusti månad. Ett tips till er som är intresserade är att 
inte binda upp sig till andra tjänster på lång period innan vi återkommit. 
 
Tidsplan 
Närmsta tiden kommer fiberblåsning och installationer ske i högt tempo, uppdaterad tidplan från Zitius/Eltel kommer här. Karta över etapperna hittar ni här på 
vår hemsida. 
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Etapp 1: Installationer pågår, de sista husen erbjuds installation v31. 
Etapp 2: Fiberblåsning till husen pågår, installationer bokas upp under v31-32. 
Etapp 3: Sista delen av stamnätet (tryckningar) pågår, därefter fiberblåsning och installation under vecka 32-33. 
Etapp 4: Stamnät, fiberblåsning ska vara klart för installation v34. 
Etapp 5: Här planeras allt vara klart så att installation kan ske v34-35. 
Etapp 6: Nu ska alla markavtal vara klara (för transportsträckan till etappen). Schaktning och fiberblåsning planeras så att installationer kan ske v35. 
 
Bygginfo... Generellt byggs allt i följande ordning: 
-Stamnät schaktas (inkl tryckningar under vägar och andra hinder). 
-Tomtgrävning (placering enligt tidigare gjord tomtprojektering tillsammans med er). 
-Fiberblåsning görs i lagda slangar från fiberskåpen ut till fasaden på husen. 
-Ni husägare kontaktas för bokning av installationstid i huset. Bokning av installation sker löpande så snart fiberblåsningen är gjord fram till huset. 
-Installation genomförs, därefter kan ni börja köpa tjänster i nätet vid valfri tidpunkt. 
 
Felskickat mail från Zitius 
Flera medlemmar har tyvärr fått ett felaktigt mail i helgen från Zitius där det står att "installation är klar". Vår bedömning är att Zitius har missförstått 
entreprenören Eltel, eller gjort annat misstag, och skickat ut meddelandet till fler fastigheter än de som berörs. Det finns 14 hus som denna vecka anslutits 
klart till fibernätet, det var enbart dessa 14 som skulle fått mailet men det har skickats ut till desto fler. Vi har från föreningen idag meddelar felet till ansvariga 
på Zitius. 
 
2019-07-14 
En rejäl portion fiberinformation! 
Här serveras senaste tidsplanen, status för gruppanslutning och information om det fasta telenätet i bygden samt hur fibertrådarna vid huset ska hanteras. 
 
Tidplan 
Vi är snart i mål med detta stora projekt, men tidsplanen är tight dessa sista veckor. Följande är den uppdaterade tidsplan vi nu i veckan har fått från Telia och 
entreprenören Eltel. 
•Etapp 1 (Skälsböke):  
Schakt och all fiberblåsning är klar. Tid för installation i husen ska ha börjat bokas upp med er denna veckan, installationer beräknas nu i juli. 
•Etapp 2 (Matteröd): 
Schakt av stam är klar förutom enstaka tryckning, 10 tomtschakter kvarstår vilka utförs senast v.29. Fiberblåsning till skåp pågår och fiber till husen blåses 
närmsta veckorna. Bokning av tid för installation med husägare påbörjas vecka 29 med förslag om installation i juli. 
•Etapp 3 (Skyrup):  
Schakt och tomtschakter är klara, någon enstaka tryckning kvarstår. Fiberblåsning till stam och tomter påbörjas v.30. Installation i husen beräknas ske i augusti. 
•Etapp 4 (Mjölkalånga): 
Schakt klart, tryckning kvarstår som utförs v.30. Fiber till stammen är blåst, fiber till tomter blåses v.31. Installation beräknas ske i augusti. 
•Etapp 5 (Myrarp):  
Schakt beräknades bli klart denna vecka, tryckningar görs i slutet av juli. Fiberblåsning är inte fastställd men målsättning är att installation ska ske i augusti. En 
delsträcka ska samförläggas, tidsplan inväntas från EON. 
•Etapp 6 (Horröd) 
Schakt och tryckningar pågår, beräknas vara klara i mitten av augusti. Målsättning är fiberblåsning och installation i augusti. Ett markavtal saknas för att dra 
matningen av fibern till Horröd som planerat, om detta inte signeras så får alternativ sträckning planeras vilket i så fall kan dra ut på installationstiden. 
 
Känsliga glastrådar. När fibertråden är blåst till tomten så är det viktigt att ni inte rör den rulle som ligger intill huset. Plaströret är inte känsligt, men när 
fibertrådarna är inblåsta i röret (se inringade trådar på bilden) så är glastrådarna mycket känsliga och får inte böjas. 
 
Det fasta telefonnätet. Som känt är ska det fasta telefonnätet stängas i år inom delar av vårt område. Detta kommer inte ske förrän fiber är installerat enligt 
information från Telia. Dock repareras inte kablas som under denna tid går sönder i det fasta nätet. Ifall ni drabbas av detta så ta upp frågan om alternativ 
förbindelse fram tills att fibernätet är installerat. 
 
Gruppanslutning. Vi har tyvärr inte kommit vidare i erbjudande av gruppanslutning enligt information och beslut på årsmötet. En viktig del i upplägget var det 
företag som erbjöd administration av månadsfakturering av gruppanslutningen, detta företag har nu gått i konkurs. Vi håller på att undersöka alternativa 
företag men har ännu inte lyckats finna en likvärdig lösning. Vi har dock inte gett upp och återkommer så snart vi har mer information.  
 
2019-05-23. Eltel söker er som vill ha sten och block! 
Det finns mycket sten i våra markler som nu grävs upp när fibernätet grävs ner. Om någon lokalt har nytta av dessa stenar och större block så önskar Eltel få 
kontakt med er. Ibland vill vissa bygga ut stengärden, dekorera tomter, fylla upp hål eller liknande. Generellt rör dig sig om stora stenar på 0,5-1 kubikmeter. 
Detta skulle samtidigt förenkla framfarten i grävningen genom att Eltel slipper lägga tid på att lasta stora maskinlass som körs på deponi. Dessutom nyttigt för 
miljön och bygden om vi kan återanvända stenarna till någonting här ute. Om du har behov av sten och block så kontakta Eltel Joakim Ahrnberg på 072 59 84 
625. 
 
Grävstatus! 
Etapp 1 (Skälsböke) och etapp 3 (Skyrup) är färdigschaktat. Just nu pågår schakt i etapp 2 (Matteröd) och 4 (Mjölkalånga). När stamnätet sedan är hopknutet 
per etapp i kronologisk ordning (först etapp 1, sedan 2, osv) så blåses fiber till era lokala fiberskåp. Därefter ringer Eltel er för att boka upp installation av 
utrustning i hemmet samt blåsning av fiber till ert lokala skåp. Etappvis så presenterade vi på årsmötet den reviderade tidsplan som nu gäller. Enligt den 
kommer etapp 1-2 vara klara i juni, 3-4 i juli och 5-6 i slutet av augusti. Vi kan se att Eltel nu har riktigt snabb fart i schaktningen, men det är många moment 
kvar innan projektet är färdigställt. Så låt oss inte ropa hej förrän vi har snabb surf i allas hus. 
 
Gruppanslutning! 
På årsmötet beslutades att vi i föreningen ska teckna avtal om att erbjuda er medlemmar en förmånlig gruppanslutning. där ni erbjuds ett paket av Internet, TV 
och Telefon för ett förmånligt pris. Vi återkommer inom kort med mer information. 
 
2019-05-11 
Hej fibermedlemmar! 
Imorgon håller vi årsmöte i föreningen kl. 18.00 i Matteröds församlingshem. Utöver årsmötespunkter kommer vi att informerar vi om nuläget i fiberbygget, vi 
har i veckan fått information om att det blir en viss fördröjning inom vissa etapper. Utöver detta presenterar vi Telia gruppanslutning och tar beslut ifall 
föreningen ska erbjuda detta eller inte. 
I nästa vecka skickas en samlad information efter mötet ut till samtliga medlemmar, men allra bäst blir det såklart om du har möjlighet att närvara imorgon 
söndag kl. 18.00. 
 
2019-04-24 
Årsmöte & fiberinformation den 12:e maj! 
Välkomna på årsmöte söndag 12/5 kl. 18.00 i Matteröds Församlingshem. Utöver årsmöte så informerar vi under kvällen om pågående fiberbygge och hur 
bokning av fibertjänster (bredband, TV och telefoni) nu snart kan göras i fibernätet. 
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Kallelse, årsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsefinner ni under fliken dokument här. 
 
2019-04-24 
Dags att koppla upp de första husen till fibernätet! 
Etappvis kommer era fastigheter kopplas upp på fibernätet så snart alla delar i stamnät och tomtgrävning är klart till er fastighet. Gissningsvis blir de första 
uppkopplade nu i maj och därefter kopplas fastigheter succesivt på när ytterligare delområden är färdiggrävda. Det sista steget för samtliga fastigheter är att 
fibern blåses in i nätet och fiberkonvertern monteras i huset. Detta sker på bokade besök med respektive fastighetsägare liknande de besök för 
tomtprojektering som Eltel bokade upp med er tidigare i våras. 
 
En del av er har fått ett mail med orderbekräftelse av fiberanslutning, det är er bekräftelse på att fibern inom kort kopplas in och vad som händer nu. 
Meddelandet är ett standardmail ut från Zitius där en rejält tilltagen leveranstid från nu till senast oktober 2020 presenteras. Detta är inte korrekt, vi har ingen 
annan information än att inkoppling generellt kommer ske som planerat i närtid.   
 
2019-03-10 
Fibernytt! Grävstatus, årsmöte & sista chansen för dina grannar... 
Grävstatus! 
Eltel har nu bekräftat att 50% av stamnätet i etapp 3 (Skyrup) och 30% i etapp 1 (Skälsböke, etc) är grävt och klart. Tomtgrävningarna har försenats men ska 
starta under nästa vecka. Inget har förändrats i den övergripande tidsplanen, dvs att fibernätet generellt är klart och redo att användas i sommar.  
Boka in årsmöte 12/5 kl 18.00 
Lägg in mötet denna söndagskväll i kalendern redan nu, förutom sedvanligt årsmöte kommer vi ge en fördjupad presentation av slutklämmen i fiberbygget och 
de tjänster i fibernätet som strax kan börja användas. 
Saknar din granne fiber?Ifall du har grannar som inte tecknat avtal om att ansluta sig ännu och grävmaskinerna ännu inte grävt hos er (eller om stamnätet 
lyckligtvis ändå går förbi fastigheten) så säg till er granne att omgående teckna avtal. Det är inte givet att det går eftersom projektering är klar, men det är 
bättre att teckna avtal sent än aldrig. Be dem att omgående kontakta Zitius på. Tel: 020-118500. Webbsida/portal för avtal: https://www.fibertillalla.se. 
Meddelandeformulär: https://www.fibertillalla.se/kontakta_oss  
Frågor till entreprenören? Har ni som redan tecknat anslutningsavtal frågor om tomtprojektering, markavtal eller andra frågor om byggnationen så kontakta 
Eltel på:Tel: 010 – 451 06 59 (må-fr 10:00-11:30 och må-ti samt to-fr kl. 13:00-15:00). E-post: bokning@eltelnetworks.se 
 
2019-02-17 
Grävs som planerat! 
Trots att den korta vintern slog till just när grävning av stamnätet startade så grävs det som planerat. I områdesetapp 1 samt 2 har 20-25% av grävsträckorna 
för stamnätet schaktats klart. Nu har tjälen åter släppt och takten ökar ytterligare. I nästa vecka startar även grävning på våra tomter. Tomtgrävning görs 
gruppvis bland hus och gator i alla etapper, så när de gräver hos dig beror på när tomtprojektering är klar hos dina grannar samt när det därefter passar bäst in 
i planeringen för Eltels grävlag. 
I övrigt planerar vi i styrelsen nu inför vårens årsmöte, vi återkommer när datum beslutats men siktar på att vi har årsmöte i maj. Förutom de vanliga 
årsmötespunkterna så passar det även bra i tid för annan info inför sommaren när fibernätet ska stå klart.  
 
2019-01-18 
Ett hundra besökta! 
Under veckan som gått har 100 av er haft besök av Eltel för genomgång av var på insidan av huset det är lämpligt att placera mediaomvandlaren och var 
grävning ska ske på tomten. Under kommande tre veckor besöks ytterligare 250 hus för inför tomtgrävning som startar i februari.  
Etablering av grävlagen, dvs. uppställning av utrustning och maskiner samt därefter grävstart har skjutits fram några dagar. Etablering blir istället i början v 
nästa vecka, då startar byggnation av stamnätet i Skälsböke som planerat. Målsättningen är att därefter fortsätta bygga stamnät i etapp 2, osv. men ordningen 
avgörs slutligen av var samtliga markavtal är klara. Stamnätet byggs enligt etapperna där markavtal är klara och tomtgrävning byggs per större sträcka 
(gata/område) där samtliga tomtprojekteringar är klara och redo för grävstart.  
 
2019-01-10 
Grävstart!  Nästa vecka är det grävstart för vår fiber! Då etableras två grävlag för start med schakt av kommande stamnät. Start sker i området runt Skälsböke 
vilket ingår i etapp 1.  Viktiga markavtal! Det fattas ett antal viktiga markavtal i de 6 etapperna, men dialog pågår mellan Eltel och aktuella markägare. Vi utgår 
från att dessa markavtal blir klara i tid innan grävstart per etapp och sträcka, i annat fall behöver delar av projektet att omprioriteras i tid. 
Uppställningsytor! Ni som är markägare med tillgänglig mark lämplig för uppställning av arbetsbodar, fordon och material till byggnationen får gärna kontakta 
Eltel eller någon av oss i styrelsen. Succesivt i byggetapperna kommer det totalt behövas 4-5 uppställningsplatser, helst med tillgång till el (16A). 
 
Tomtgrävning! Tomtprojektering startar v3 då 100 besök redan bokats in hos er tomtägare ute i bygden. Därefter fram till v6 sker resterande av de totalt 350 
tomtprojekteringarna. Vid besöket hos er bestäms först var på insidan av huset det är lämpligt att placera mediaomvandlaren, därefter beslutas var på tomten 
som grävning ska göras ut till det anslutande stamnätet. Allt dokumenteras med foto så att grävlagen senare vet var det ska grävas. Grävstart är i februari och 
görs områdesvis per väg. 
 
Det känns härligt att spaden äntligen sätts i marken! Under våren återkommer vi tätt med information så att ni vet vad som händer. Det kommer gå i en 
rasande fart så det vill till att allt klaffar, men allt ser lovande ut. Till sommaren kommer vi som planerat ha fiber i våra hus :-) 
 

 

_______________  

Sammanfattat av Roger Höjendal, Ordförande 

https://www.fibertillalla.se/

