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Hej alla i Utby Fiber,
Här kommer viktig praktisk information för alla i föreningen. Det är tacksamt om alla hjälper till så att byggnationen så smidigt som möjligt. På så sätt kan vi bli klara i tid samt undvika extra kostnader för alla.
T.ex. om grävningen på den egna tomten inte är klar så behöver entreprenören komma tillbaka och göra
klart vid ett senare tillfälle. Detta blir ställtid och extraarbete som föreningen kommer att debiteras för.
Föreningen kan komma att bli tvungen att debitera berörda medlemmar dess extrakostnader.
Om man har svårt att bli klar med den egna grävningen så bör man mäta upp och klippa till den mängd fiberslang som åtgår. Placera sedan denna slinga i tomtgräns (vid den gröna pinnen) så skarvar entreprenören på denna på huvudnätet, när man gräver förbi och den egna grävningen kan göras efteråt.
Betänk dock att det snart blir det dags för blåsning av fiber och då måste all grävning vara klar.
De medlemmar som inte har möjlighet till en utomhusanslutning d.v.s. om man önskar placera kopplingsboxen inomhus eller i ett elskåp utomhus så skall man meddela detta till föreningen. Skicka e-post till
info@utbyfiber.se där fastighetsbeteckning också anges. Det är ett absolut krav att vi får information om
detta för att installationen skall fungera.
Medlemmar som önskar hjälp med kopplingsarbeten inne i huset (anslutning av mediaomvandlare, router
mm) så kommer det att finnas kontaktuppgifter på hemsidan till några lokala firmor som utför dessa tjänster.
För dom som inte lämnat in anmälningsblanketten för gruppavtal ombes göra detta omgående. Absolut
senast den 28:e februari vill vi ha in kvarvarande blanketter. Även om man inte vill ha något av alternativen
för gruppavtal så vill vi ha in blanketten. Tänk på att föreningen drivs med oavlönade, ideella krafter och vi
vill inte lägga tid på att jaga i onödan….
Ordinarie årsmöte kommer att hållas söndagen den 23:e april kl 18:00. Separat kallelse skickas ut i god tid
före mötet.
Vid den senaste inventeringen så var vi 299 st anslutningar i föreningen. En kvar och vi blir 300! Det är fortfarande möjligt att gå med i föreningen fram tills att grävningen placerat aktuell fastighet och att projekteringen inte påverkas negativt av den nya anslutningen.
Alla uppmanas också hålla koll på vår hemsida utbyfiber.se. Sidan är under uppdatering och vi kommer löpande att lägga upp nyheter och annan viktig information här.

Hälsningar // Göran Holmberg, Ordförande i Utby Fiber
Frågor skickar ni till info@utbyfiber.se så svara vi så snart vi kan.

