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Hej alla i Utby Fiber, 

Då var det återigen dags för en uppdatering kring fiberbyggnation.  

Årets årsmöte kommer att hållas den 26 april kl 18.00 i Jaktstugan i Rotviksbro. En separat kallelse med 

dagordning kommer att skickas ut per mail som stadgarna säger. 

Byggnationen följer plan och allt grävarbete kommer att vara avslutat inom 2 - 4 veckor. Blåsning av fiber 

sker succesivt varefter grävningen blir klar. Entreprenören kommer också att börja montera den kopplings-

box som skall finnas på ytterväggen i fiberslangens ände. 

 Fastighetsägaren skall markera med ett kryss på väggen var man önskar kopplingsboxen placerad. 

 Från kopplingsboxen in i huset skall det gå en sk. patchkabel till mediaomvandlaren (media om-

vandlaren skall placeras inomhus vid ett vägguttag). Patchkabeln träs i ett 16mm elektrikerrör ge-

nom väggen som fastighetsägaren förbereder med. 

 Patchkabeln kan inte kapas eller skarvas och kommer i en standardlängd om 3 meter. Önskar man 

en kortare eller längre patchkabel så meddelar man det till e-postadressen info@utby.se.             

Tillgängliga längder är 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 30 och 40 meter. 15-20 cm överlängd skall finnas 

för inkoppling i båda ändarna. 

Hemsidan kommer inom kort att uppdateras med viktig praktisk information: 

 Utförlig beskrivning kring hur leveransen av patchkabeln skall ske och hur inkoppling till kopplings-

box och mediaomvandlare skall göras. 

 En beskrivning hur installationerna till dator, TV och telefon kan ske inne i bostaden. 

 Kontaktinformation till ett antal firmor som erbjuder hjälp med inomhus installationen. Denna typ 

av arbete berättigar ofta till RUT-avdrag numera. 

 Till vissa delar av hemsidan som är avsett för våra medlemmar, kommer ett lösenord att krävas. 

Detta lösenord är: … ja vadå? Kolla din mail  

Föreningen har kommit överens om Eltel och Zitius (byggnations- och kommunikationsleverantör) om att 

nätet skall tändas upp den 15 juni. Om inget oförutsett inträffar så skall nätet vara igång då! 

Fortfarande saknar vi några medlemmars val av gruppavtal (Telia eller Com Hem), alt. eget val (öppen fi-

ber), eller alt. vilande anslutning, enligt den blankett med frankerat svarskuvert som skickades ut i början av 

februari, samt också efter påminnelse med e-mail nu i mars! Det är mycket viktigt att vi får in dessa besked 

snarast, skriftligen!   

Både de som tecknat sig Telias och Com Hems Gruppabonnemang kommer att få dessa. Det har blivit till-

räckligt många för båda alternativen. 

Hälsningar /  Göran Holmberg, Ordförande i Utby Fiber  

Frågor skickar ni till info@utbyfiber.se så svarar vi så snart vi kan. 
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