Information om kommande aktiviteter i fiberprojektet 2014.
Ambassadörer tillika områdesansvariga
Dessa fortsätter att arbeta under våren med att kontakta fastighetsägare som ej tecknat
avtal inom sina respektive områden. Ambassadörerna har sammankallats till träffar för
genomgång av fastigheter under 2013 och dessa träffar kommer att fortsätta under 2014.

Område

Ansvarig

Kontakt

Härsängen-Höghus

Jonas Eriksson

Tel: 0703-205 651

Illesäter-Säter-Jolsäter

Jonas Eriksson

Tel: 0703-205 651

Jolsäter-Hedene-Öxnäs

Iréne Örtengren

Tel: 0705-377 574

Tångelanda-Landa

Hans Nilsson

Tel: 0702-225 005

Solberg-Bärby

Leif Larsson

Tel: 0703-140 531

Rösäter-Ekarebol

Ulf Jonasson

Tel: 0706-616 709

Grind-Skallsjö

Nils Karlsson

Tel: 0703-750 124

Skallsjö

Lars Lindström

Tel: 0730-491 436

Skallsjö-Eket

Erik Johansson

Tel: 0739-766 358

Gudhem

Lennart Aronsson

Tel: 0707- 597 027

Samrådsanmälan
När sträckningen av fiberkabeln är fastslagen på kartan kommer föreningens entreprenör att
kontakta länsstyrelsen och göra en samrådsanmälan (Länsstyrelsen tittar då på om den
tänkta fiberdragningen kan påverka naturmiljön t.e.x. fornminnen, nyckelbiotoper osv)
Handläggningstid 6-8 veckor.
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Projektet startar
Start kommer att ske i Högsäter. Därefter kommer ledningsdragning att först ske norrut för
att ansluta till vår nod (med nod menas vår egen telestation) som ger oss kontakt med
omvärlden. Tidsplanen för start i de olika områdena är ännu inte helt fastslagen. Vi vet att vi
måste vara klara med projektet senast 2014-12-01 för att få bidragsdelen från länsstyrelsen.
Informationsmöten.
Projektet är uppdelat i 8 etapper. Inför varje etappstart kommer informationsmöte att
hållas. Kallelse sker via mail eller brev och skickas ut till de som har skrivit anslutningsavtal
med föreningen. På dessa möten går vi igenom hur man lokalt kommer att gå tillväga, just i
ditt område. Kan fastighetsägaren inte närvara på dessa informationsmöten så måste denne
kontakta områdesansvarig för att få erforderlig information.
Blankett ”Kundförfrågan för fiberanslutning privatbostäder”.
För varje fastighet måste en blankett ”Kundförfrågan för fiberanslutning privatbostäder”
fyllas i. Här svarar man på frågor t.ex om man skall gräva själv på egen tomt eller vill köpa
hjälp med grävningen. Andra viktiga frågor måste också besvaras på denna blankett.
Blanketten kommer att läggas ut på hemsidan inom en snar framtid. Den finns även att
erhålla vid vår Föreningsstämma 2014-04-24.
Markering av kabelsträckning på tomt
Markering av tänkt sträckning på tomt skall ske med noggrannhet vid husvägg samt
tomtgräns. Slangen som fibern ligger i beräknas i längd till tänkt sträckning.
Beställning av abonnemang
Det är bra om man hinner beställa detta under maj månad. Blankett kommer att tas fram.
Information kommer senare att skickas ut.
Trippelabonnemang (telefon, tv och bredband) kostar 349:- inkl moms per månad. Här
sköter föreningen faktureringen till kund. Aktiverar man sin fiber och väljer t.ex en enstaka
tjänst ur tjänsteutbudet (här sköts månadsfakturering av tjänsteleverantören) så tillkommer
en kostnad på 50:-/månad som tillfaller föreningen för underhåll av nät. Denna kostnad ingår
i trippelabonnemanget. Vill man ej aktivera sin fiberanslutning i nuläget utan bara ha kabel
framdragen, då tillkommer det en kostnad på 1875:- inkl. moms (indexreglerad) först den
dagen man vill aktivera sig i fibernätet.
Inkoppling i nätet
Inkoppling kommer att ske succesivt. Dock anses ej nätet som driftsäkert förrän när hela
projektet är helt färdigbyggd.
Hemsidan
Äntligen är vi på gång med hemsidan. Information att läggas ut på www.hogsatersfiber.se
undan för undan under projektets gång.
Högsäters Fiber ekonomisk förening
c/o Irène Örtengren
Jolsäter 1
45897 Högsäter

Org.nr.769625–5913
e-post: hogsatersfiber@gmail.com
www.hogsatersfiber.se

