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Hej alla i Utby Fiber,
Byggnationen är nu i full gång och det går med en rasade fart. Planen är att vi skall ha fiber till alla innan
midsommar!
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.
När Eltel/RTG kommer fram med grävningen till er avlämningspunkt (den gröna pinnen) så skall grävningen
på den egna tomten vara klar enligt den instruktion som finns på hemsidan och som vi skickat ut tidigare.









Grävning skall vara gjord ända fram till väggen på huset.
Fiberslang och skyddsnät hämtas på de två utlämningsställen som finns och förläggs enligt instruktionen.
Om man har lagt en egen grövre kanalisation så skall den fiberslag som vi tillhandahåller läggas in i
kanalisationen.
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.
Finns det dräneringar och andra markanläggningar (egen el mm) i anslutning till planerad grävning
behöver vi veta var detta finns för att undvika skador vid grävningsarbetet. Märk ut dessa samt håll
koll när grävningen är på gång i närområdet, så att ni kan informera.
Eltel/RTG kan hjälpa till med grävning på egen tomt mot en tilläggsavgift. Önskar man hjälp med
detta så kontaktar man föreningen på info@utbyfiber.se för prisuppgift.

Blåsning av fiber för etapp 1 (Flökärr-Mosshed) kommer att ske i början av februari.
Grävning etapp 2 (Mosshed – Utby tätort) och plöjning på alla etapper påbörjas den här veckan.
Gruppavtal:
Inom kort kommer också två alternativa erbjudande om gruppavtal (Paket med bredband, TV och telefoni)
erbjudas medlemmarna i föreningen. Detta kommer att ske genom ett brev samt ett svarsformulär som
skall skickas tillbaka till föreningen.
Det är viktigt att alla svarar omgående (senast 15:e feb) så att vi kan göra klart med leverantörerna och
tända upp nätet.
Alternativ 1. Telia: 389 kr/månad. Bredband 100/100, TV paket ”lagom” och IP telefoni ”Mini”. 60 månaders avtalstid inklusive router och 1st tv-box.
Alternativ 2. Com Hem: 365 kr/månad, Bredband 100/100, TV paket ”silver” och IP telefoni ”Bas”. 36 månaders avtalstid inklusive router och 2st tv boxar.
Varje medlem tecknar sig för det gruppavtal som man finner bäst eller så avstår man och tecknar individuella paket via Zitius Q-market/Öppen fiber.
Hälsningar // Göran Holmberg, Ordförande i Utby Fiber
Frågor skickas till info@utbyfiber.se så svara vi så snart vi kan.

