SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT
MEDLEMSINFORMATION MAJ 2014
Hej,
Glädjande besked, äntligen är vi i gång!
Styrelsens arbete under lång tid har nu gett resultat.
Anbudsvinnare i upphandlingen blev NCC. De kommer tillsammans med ElTel
och underentreprenörer att bygga fibernätet. Avtalet undertecknades i dagarna
och arbetet startade omgående med ett maskinlag i Tåget. Ytterligare ett
maskinlag anländer inom någon vecka och startar i Dunshult.
Efterhand som arbetet fortlöper kommer entreprenörer och förening att ha
byggmöte för respektive by och delsträcka. Schaktarbetet börjar i den östra
delen av föreningens område och kommer sedan fortsätta västerut. I samband
med byggmöten framkommer vilka förberedande arbeten som behöver utföras
lokalt. Det åligger föreningen att vid behov röja buskar, ta ner stängsel och se till
att maskinlagen kan arbeta utan hinder, till exempel genom flytt av betesdjur.
Styrelsen uppmanar fastighetsägare och frivilliga att hjälpa till i detta arbete.
Mindre justeringar av fibernätets dragning kan bli aktuellt efterhand, dialog förs
då med berörd fastighetsägare. Har du hinder på din fastighet i schaktvägen så är
det tacksamt om du åtgärdar dem redan nu.
Schakt på egen tomt ingår ej i uppdraget utan det är upp till varje medlem med
anslutningsavtal att lösa själv. Arbetet på egen tomtmark är berättigat till
rotavdrag och underentreprenörerna till NCC erbjuder sig att hjälpa till. Priset
för detta är satt till 160kr/m exkl moms för schakt och återställning på normal
tomtmark. Eventuellt avtal sköts direkt mellan underentreprenör och enskild.
Ämnar ni göra arbetet själv eller nyttja annan entreprenör skall tomtschaktet
vara klart då maskinlagen anländer till er fastighet. Finns behov av att direkt
lägga igen eget grävt schakt kan slang rekvireras från Tore Ragnarsson. Normalt
schaktdjup är ca 50 cm, på tomtmark rekommenderas minst 30 cm.

Fundera också på var i huset ni önskar dra in er anslutning. På insidan i huset
där kabeln och fiber löper in monteras en adapter som drivs av nätström varför
eluttag fordras. Från adaptern kan sedan varje medlem själv bygga sitt eget
nätverk med kabel eller trådlöst. Mer information kring olika lösningar kommer
vid senare tillfälle.
Schakt, slang och fiberblåsning skall vara klart den 17 oktober. Därefter vidtar
arbetet för den blivande kommunikationsoperatören att koppla upp och driftsätta nätet som skall vara helt färdigt i slutet på året. Ett underlag för
upphandling av kommunikationsoperatör kommer tas fram inom kort.
Då kontrakten nu tecknats och arbetet är i full gång kommer ytterligare
delbetalning av insatsen fordras för att täcka kommande kostnader. En faktura
kommer skickas ut via brev till alla medlemmar med anslutningsavtal i mitten på
juni. Beloppet på denna delbetalning är satt till 15 000 kr.
Beviljad medfinansiering och bidrag står för en stor del av kostnaden för
fibernätet, men bidragssumman betalas inte ut förrän arbetet är helt klart och
redovisat. Av denna anledning kommer föreningen behöva ansöka om en
bankkredit.
Årsmötet stundar, tid och plats är nu klart. Bokat är måndag den 23 juni, klockan
19.00 i Parken, Urshult. Separat kallelse kommer skickas ut.
Besök gärna hemsidan som vi försöker hålla uppdaterad. www.safnet.se
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