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Hej alla fiberkunder i södra och östra slingan!
Nu är norra slingan snart klar och då har våra 84 kunder där möjlighet att beställa
tjänster via fibernätet.
Utbyggnaden av fibernätet består av tre faser som kommer efter varandra:
1. Kanalisationen, som består av nergrävda plaströr med markeringsband och av
kopplingsskåp, färdigställs av vår entreprenör Mattsson Gård AB. Vi fakturerar
den återstående delen av anslutningsavgiften så snart det finns kanalisation
till husväggen.
2. Inblåsning av fiber i plaströren mellan kopplingsskåp och hopsvetsning av
inkommande och utgående fibrer i kopplingsskåpen. Detta utförs av Skanovas
entreprenörer ElTel Networks och Data Networks. När detta är klart finns
optisk förbindelse mellan telestationen och det anslutna huset men inget ljus i
fibern.
3. Installation av fiberjack och mediakonverterare i det anslutna huset. Även
detta utförs av Skanovas entreprenörer. Först därefter är det möjligt att
beställa tjänster. För att se vilka tjänster som kan beställas se På
https://www.bredbandswebben.se/start/tjanster.html kan du se vilka leverantörer du kan
beställa tjänster från. För varje leverantör finns en länk som du kan klicka på för att få se
vilka tjänster och priser den leverantören erbjuder.
För norra slingan är fas 1 fullständigt genomförd och om tre veckor kommer även fas
2 och 3 att vara fullständigt genomförda. Under arbetet med norra slingan har vi gjort
ett antal informationsutskick till våra kunder där. Alla våra utskick läggs upp på
http://nas.nu/Fiber/fiber.htm. Detta kommer även att gälla för kommande utskick.
För södra slingan pågår nu fas 1 och ett dussintal fastigheter har redan fått
kanalisation fram till huset. Det som händer närmast är att fas 1 genomförs först för
södra slingan och sedan för östra slingan. Vår målsättning är att det skall vara klart i
september i år. Först därefter kan fas 2 inledas och den genomförs utan inbördes
ordning för båda slingorna. Sedan återstår bara fas 3 och den kan gå fort.
Våra erfarenheter från norra slingan gör att vi med viss tillförsikt ser fram emot att
hela projektet skall kunna genomföras framgångsrikt.
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