En Julhälsning från Näs Fiber AB

Inte bara bra fibernät på Näs. Bilden är från ett mycket uppskattat Luciafirande
i en fullsatt Näs Kyrka den 12 december 2015

Hej alla fiberuppkopplade Näs och Havdhemsbor!

Näs 2015-12-18

Idag fredag är vi i mål lagom till jul med alla fiberanslutningar inom Näs Fiber AB:s område. Det känns
mycket glädjande för oss i styrelsen att vi nu är klara med all grävning och montering av
mottagningsutrustning hos er. Nu är det bara att hoppas att ni har möjlighet utnyttja den fördel som det
är med fiber. Det har varit en lång resa med mycket arbete. Frågan om fiber på Näs togs första gången
upp i bygdegården i början av 2012. Idag är 148 fastigheter och 6 flygelbyggnader anslutna till vårt
fibernät.
Vi vill framföra ett stort tack för att ni fastighetsägare varit så tillmötesgående. Att vi fått gräva på era
marker och tomter. Utan er hade inte detta projekt gått att genomföra.
Vi vill även framföra ett stort tack till de områdesansvariga: Maud Gardell, Einar Fransson, Jan Eric
Jacobsson, Åke Lyberg, Åke Sigvarder och Carl Herman Cederlund. Ni har sett till att markavtal blivit
underskrivna, förberett för grävning i era områden, gjort en del återställsarbeten samt sett till att
monteringen av mottagningsutrustning i fastigheterna kunnat genomföras.
När vi fått in alla anbud på grävningen för nedläggning av fiberslangen valde vi inte det billigaste anbudet.
Vi i styrelsen var överens om att i fall vi kunde få en lokal gräventreprenör så skulle det bli mindre arbete
för oss i styrelsen samt en bra grävning utförd. Efter lite omförhandling antog vi anbudet från Mattsson
Gård AB som ägs av Roland Mattsson som även tog på sig att vara projektledare. Det var bestämt från
början att entreprenörerna Göran och Elert Båtelsson skulle ingå i grävningsteamet. Även Josef Båtelsson
har varit med under hela resan och Ingvar Mattson en del. Det blev som vi hoppades på en grävning med
hög kvalité. Telia som varit ansvariga för att blåsa i fibern och montering av mottagningsutrustningen har
framfört mycket beröm för utmärkt grävning. De har inte i något av de projekt som de varit ansvariga för
där det inte varit något stopp vid blåsningen. Normala har det vara en 6-7 stopp i andra socknar samt att
det var fösta projektet där slangarna var rätt placerade i förbindelseskåpen. Känn er nöjda och stolta för
det jobb ni utfört! Näs har nu ett av Gotlands bästa fibernät eller kanske det bästa. Tack!
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Två bilder från telestationen i Näs där vi alla är samman kopplade med omvärlden och varandra.

Vi i styrelsen har varit besvikna på att vi inte kunnat erbjuda er ett kollektivt bättre pris hos
tjänsteoperatörerna än vad som anges på nätet. Tjänsteoperatörerna har inte varit intresserade av att
förhandla när det gäller öppen fiber. Men nu har Telia vaknat och det bero kanske på att Boxer har
kommit med i öppen fiber. Representanter från Storsudret, Hablingbo, Burs, När, Lau och Näs var på ett
möte i När den 10 december med Telia. Telia ville då diskutera vilka önskemål vi har för framtida
prissättning. Telia har lovat att återkomma i början av 2016. Vi hoppas på bra erbjudanden. Vi
återkommer när vi vet något mer om det.
Vi vill även framföra ett stort tack till Skanova, Telia och Data Networks förr ett gott samarbete och att det
även kommer att fortsätta när nu driften av fibernät är i gång.
Vi skall inte glömma bort och tacka Regionen och Länsstyrelsen som har ställt upp med 2000 kr per
fastighet i Näs och delar av Havdhem vid Nisseviken för bidrag till vårt fibernät.

Styrelsen i Näs Fiber AB
Önskar er alla en riktig
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