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Bilden visar en switch med blinkande dioder, kommunikation med kunder fungerar.

Hej alla medlemmar!
Fler och fler medlemmar blir anslutna och nyttjar tjänster via vårt fibernät. (400 i
dagsläget).

Avslutning i område 1 och 2
Slutbesiktning kommer att ske under första kvartalet 2019. Men observera att nätet
och tjänsterna ska fungera tidigare, det är bara den formella besiktningen som görs
då. Vid slutbesiktning ska bl a dokumentation och mätresultat finnas.

Område 3 och 4
Tidplan från Fyrstad Teknik kommer inom kort. Vi vill starta upp Noderna så vi
löpande kan ta mindre områden i drift. Det innebär att vi först prioriterar stamnätet
vilket betyder att de som bor en bit från stamnätet kommer att få fiber något senare.
Snart kommer käppar för utsättning av befintliga el-kablar att sättas upp. Tänk på att
inte röra dessa då vi kan riskera att gräva av kablarna.

Att sammanlänka område 3 och 4
Stamnätet mellan område 3 och 4 har fått en ny alternativ sträckning, berörda
markägare är kontaktade, mer info i nästa Nyhetsbrev.

Fakturering från Telia
Då hela anläggningen inte är i drift är vi inte eniga med Telia om fakturan, vi håller på
att sammanställa en lista över de medlemmar som är uppkopplade. Samtidigt
kommer vi att fakturera er så snart som möjligt. Tänk på att du kan beställa E-faktura
via din bank, sök i listan efter Fräkne Fiberförening.
Viktigt att vi inte vänta för länge då medlemmens skuld till föreningen växer för varje
månad. Det betyder att vi börjar fakturera för abonnemang, detta gäller de som är
uppkopplade med tillgång till utbud för bredband/TV/Telefoni/Serviceavgift samt för
drift och underhåll av fibernätet.

Förändring i vårt åtagande
Vi har under året backat på en del i vårt åtagande på medlemmarnas tomt.
Som vi har informerat om tidigare, vill vi undvika att gräva på tomter om möjligt.
Orsaken är helt enkelt att vi får problem med sättningar samt att grävmaskinerna
förstör en del. Ska Fyrstad Teknik åtgärda sättningar efter en tid kommer det att
fördyra för föreningen. Det ingår inte i avtalet att de ska stå för kostnaden. Detta är
något som vi själva som medlemmar kan bistå med för att hålla nere
kostnaderna i föreningen.
Vi vill undvika att förlägga fibern i vägar, det blir i många fall problem som vi inte vill
dra på oss. Därför försöker vi dra fram fibern i dikena istället.
Vi går bara närmaste vägen in till huset, på tomt ingår max 20 m grävning. Därutöver
debiteras 100 kr per meter. Skall vi gräva till andra sidor av huset får var och en
betala själv.
Föreningen ansvarar för att sätta den grå lådan utanpå huset. Därefter är det Zitius
som sköter installationen i huset. Men de vill inte ansvara för borrningen i huset.
Föreningen borrar inte i husen på grund av framtida problem med fastighetsägaren.
Borra i husväggen ansvarar var och en för själv.
Vi rekommenderar att man borrar 18-20 mm hål, borra inifrån snett nedåt för att
undvika att vatten kan tränga in. Sätt sedan ett skyddsrör liknande som man
använder till elkablar i vägg. Kom ihåg att täta hålet så inte möss kan komma
in.
Slang och märkband kan hämtas på följande platser, Kontaktuppgifter hittar du på
hemsidan: Ytterligare en plats förbereds vilken vi återkommer med när den är klar.
Leif Wallin, Sågen Ucklum, Arne Olsson Hog/Etapp 3, Jonny Stolth, Grinneröd och
Pelle Thorsson, Törneröd 515.

Att förbereda för fiberinstallationen
Hur du förbereder anslutning till din fastighet kan du få mer information om här:
http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/instruktion-egen-tomt.pdf
http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/Presentation.pdf

Har din granne glömt att anmäla medlemskap i Fräkne Fiberförening?? Stöt på, ju
fler vi är dess bättre. Snart kan vi inte erbjuda samma låga pris då projektering och
detaljritningar måste göras om.
Hälsning från styrelsen i En stark förening med många medlemmar.
Anette Swahn

Nästa nummer av Nyhetsbrevet kommer att handla om:
Stamnätet mellan område 3 och 4, lite information från styrelsemötet samt tidplaner
från Fyrstad Teknik.
Hur nöjd är man: Lite röster från uppkopplade medlemmar. (Var utlovat till denna
utgåva av Nyhetsbrevet. Intervjuer pågår i skrivande stund).

