Näs Fiber AB

Hej igen norra slingan!

Näs den 13 april 2015

Som vi skrev i senaste info skulle vi börja blåsa fiber i norra slingan denna vecka.
I dag måndag har de första fastigheterna fått fiber inblåsta på St. Däppsvägen och Däppskullevägen
och stamledning har man börjat blåsa från Drakarve.
Det är två firmor som
m jobbar med det Eltel Networks och Data Networks.
tworks. Det blir tre ”blåslag” så
man räknar
nar att var färdig denna vecka med fiberblåsning, viket är mycket glädjande.
Därefter kommer svetsning av fibern i skåpen att ske och beräknas ta två veckor. Beräknad tidpunkt
för monteringen av utrustning i era fastigheter är om tre veckor. Med det återkommer
återkomm vi om senare.
Fastigheternaa utanför Nisseviken i norra slingan kommer också att få sin fiber blåst denna vecka,
vecka men
där behöver vi inte komma in i fastigheterna men det kommer att finnas montörer i er trädgård vid
blåsningstillfället.
På några fastigheter vid Nisseviken
sseviken kommer vi att blåsta
blåst i fiber i slangen fastän den inte är indragen i
fastigheten. OBS! Uppmaning från Data Networks är att ni inte rör slang med fiber. De stoppar in
den i fastigheten när de kommer och monterar inomhusutrustningen!
inomhusutrustningen
Här kommer en preliminär tidsplan för Nisseviken.
Nis
Tisdagen den 14 april: Marbodvägen sedan drar vi öster ut
Onsdagen den 15 april: Stajnhagsvägen
Stajnhag
och östra delen av Nisseviksvägen
Torsdagen fredag den 16-17 april:
april Från restaurangen och norrut
Vi har märkt under måndagen att det kan krångla lite och då hinner vi kanske inte så långt som
planerat. Ni som själva kommer att låsa upp era
e fastigheter kan kontakta Olle Johansson tel.
0708481249 efter kl. 16.00
00 dagen före beräknat arbetsområde, då har vi gått igenom vad vi beräknar
beräkna
hinner nästa dag.
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