
Fiberinformation 20130923

Här kommer lite information till medlemmarna i Dals-Eds Sydvästra Fiber ek.för.

Vårens och sommarens grävning och fiberblåsning är nu i stort sett klart. Svetsning av fibern 
avslutas under de närmaste dagarna. Därefter kommer nätet kontrolleras och driftsättas. Sedan är 
det dags för installation av boxar mm runt om i stugorna. 

Dagsläget:

Nätet är färdigbyggt förutom 5 fastigheter. Dessa är försenade pga sen anmälan, osäker dragning 
och problem med leverans av luftledning som inte funnits i ByNets sortiment. Färdigställande 
kommer att göras så fort som möjligt men påverkar inte funktionen på det övriga nätet nu.  

Fortsättning:

Nedan följer planen som den ser ut idag (men inget är säkert förrän Telias 20-25 enheter, underentreprenörer 
mm var och en har gjort sina delar).
Den fysiska anslutningen av föreningen till Telias nät kommer att ske under september.
I mitten av oktober kommer Noderna i både Gesäter och Rölanda att driftsättas. 
Därefter kommer Imtech att installera boxarna i fastigheterna på uppdrag av Telia.

Installation:

Mer info och detaljplanering kommer att skickas ut från Imtech.
De kommer att försöka beta av områdena bit för bit så gott det går och det är bra om vi alla kan 
hjälpas åt så att deras tid inte går åt till att ”åka kors och tvärs” i vårt område.
Mediaomvandlaren skruvas normalt upp på väggen där den kontakterade fibern slutar och där måste 
det även finnas tillgång till ström för att kunna driftsätta boxarna. 
Tv och dataanslutning provkörs av montören men inga inkopplingar av TV mm görs.
Telefon beställer var och en hos Telia  020-755 766, se baksidan av detta blad.
Felanmälan under byggtiden fram tills alla abonnenter och vårt nät är ordentligt i drift och Imtech 
arbetar här i området görs direkt till Imtechs installatörer, inte till Telias felanmälan. Vi kommer att 
meddela när installationerna är klara och tjänsterna börjar att faktureras. 

Projektstatus:

Vi har lyckats klara likviditeten hittills med hjälp av en checkkredit och delutbetalning av bidrag till 
kanalisationen (Jordbruksverket). Det återstår dock en hel del att betala men vi hoppas snart få ut 
kommunens bidrag till finansieringen. Slutredovisningen av projektet kommer inte bli klar till 
årsskiftet för att vi skall hinna klart med inmätning av ledningarna och inskrivning i 
fastighetsregistret som också är kostnader som skall räknas med i bidragsunderlaget.
I dagsläget ser det ut som att de gamla kalkylerna håller och projektet ryms bra inom fastställda 
ramar.

Mer info kommer som sagt snart från Imtech. 
Målet är att vi skall hinna uppdatera www.edsfiber.se framöver också.

Nu hoppas vi alla att vårt nät kommer igång så snabbt och smärtfritt som möjligt!

Med vänliga hälsningar från Styrelsen

http://www.edsfiber.se/

