Näs Fiber AB
Näs den 2015-08-05
Hej fastighetsägare på södra och östra slingan för fiber
på Näs!
På vårt styrelsemöte igår beslöt vi att skriva till er om det
aktuella läget.
Söderslingan ut mot Näsudden beräknas var färdiggrävd om c:a
två veckor.
Viktigaste nu är att ni ser till att borra hål i väggen för fibern om
ni inte redan gjort det. Anvisningar om hur det skall göras se
bilaga till ert anslutningsavtal.
Till er som har svarat på Kurt Jonssons fråga om att ni vill ha
hjälp med borrningen: Vi kommer att samordna borrningen och
meddelar när den kan utföras.
Till er som är sommarboende på södra och östra slingan och
inte är här när monteringen av mottagningsutrustning för fiber
kommer att ske i er fastighet: Ni måste se till att någon har
tillgång till er nyckel. Ni som har skrivit vem som har nyckel på
den kartskiss ni lämnade med anslutningsavtalet har vi koll på.
Ni andra kan kontakt våra områdesansvariga på södra slingan
Jan Eric Jakobsson, Åke Lyberg och Åke Sigvarder och östra
slingan Carl Herman Cederlund så hjälper de er.
Inom Östra slingan vid väg 140 med omnejd beräknas
grävningen börja om ca två till tre veckor och var färdig under
oktober om allt går som beräknat.
Områdesansvarige Carl Herman Cederlund har börjat lämna ut
två pinnar till er.
Det ni skall göra är att marker med en pinne i
fastighetsgränsen där grävning skall ske in till fastigheten,
nästa pinne skall stå där fibern skall in i huset.
Ni skall även förbereda så att de kan komma in i trädgården
med en minigrävare.

Monteringen av mottagningsutrustning kommer att ske när hela
Näs är färdiggrävt. Vi kan informera att de på norra slingan nu
kan använda sin fiber och är nöjda med att ha fått snabbare
internetaccess men för en del att även TV bilden har blivit
bättre.
Vänliga sommarhälsningar
Styrelsen i Näs Fiber AB

