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$QPlOQLQJDUQDUXOODULQ18b59,DQPlOGD

Stenkumla Fibernytt


'HWlUK|JWLGI|UGHVRPLQWHDQPlOWDWWQXVNLFNDLQPHGOHPVDQV|NDQWLOO
VWHQNXPODILEHU#VWHQNXPODVH-XVWQXUlNQDUYLSnKXUPnQJDDQVOXWQLQJDU
VRPNRPPHUDWWEHK|YDVI|UDWWNXQQDJ|UDUlWWGLPHQVLRQHULQJLPDUNHQ
 Anmälningarna rullar in - NU ÄR VI 155 anmälda!
*UlYQLQJ9LKDURIIHUWI|UIUnJQLQJDUXWHWLOOVH[I|UHWDJRFKYLKRSSDVInLQRIIHUWHUIUnQGHIOHVWD
XQGHURNWREHU6MlOYDJUlYQLQJHQKRSSDVYLNDQJ|UDVXQGHUYnUHQVRPPDUHQ
Det är hög tid för de kvarvarande att nu anmäla sig till fiberanslutning, om man vill vara
 med. Medlemsansökan finns på www.stenkumla.se
)LEHULQVWDOODWLRQ7YnI|UHWDJKDUYLVDWLQWUHVVHRFKYLKnOOHUQXSnPHGHQI|UILQDG
Fortfarande räknar vi på hur många fler fastigheter som kan komma att ansluta. Nätet
VSHFLILNDWLRQSnYDGYLEHK|YHUKXUOnQJILEHUVWUlFNQLQJHQEOLURFKHQWLGSODQI|UDUEHWHW
måste från början dimensioneras rätt, oavsett när anslutning sker.

/HGQLQJVQlWHWVHUQXXWDWWRPIDWWDKHOD6LRQRPUnGHWLQRUUWLOO8QJKDQVH(VNHOKHPLV|GHU
Grävning Vi har erbjudit sex företag att lämna offert. Tre offerter har kommit in, två har
IUnQJnUGDUQDYLGLVULQNHQL|VWHUWLOO0DUWLOOHYLG7RIWDYlJHQLYlVWHUVDPWWLOOgVWHUJnUGH(WW
avböjt och vi väntar på den sista. Själva grävningen hoppas vi kan göras under våren/
VWRUWQlWVRPQXVHUXWDWWEOLYHUNOLJKHWXQGHU0HQMXIOHUYLEOLUVnPLQVNDUNRVWQDGHQI|U
sommaren 2013.
YDURFKHQ


Fiberinstallation
Två företag har lämnat anbud och vi har antagit BRS network som
0HUDLQIRUPDWLRQKLWWDUGXSnKHPVLGDQKWWSZZZVWHQNXPODVHGlUGXRFNVnKLWWDU
$QPlOQLQJDUQDUXOODULQ18b59,DQPlOGD
entreprenör för att leverera fiberinstallationen hela vägen. Anbudet är räknat på de 155 nu
NRQWDNWSHUVRQHUI|UGHROLNDRPUnGHQD

 anmälda.
'HWlUK|JWLGI|UGHVRPLQWHDQPlOWDWWQXVNLFNDLQPHGOHPVDQV|NDQWLOO
+DUGXLQWHWLOOJnQJWLOOGDWRUULQJWLOO«
En slutbeställning med definitiv fibersträckningen och slutligt antal kommer att göras innan
VWHQNXPODILEHU#VWHQNXPODVH-XVWQXUlNQDUYLSnKXUPnQJDDQVOXWQLQJDU
 grävstart.
En tidsplan för arbetet är ännu inte fastställd.
VRPNRPPHUDWWEHK|YDVI|UDWWNXQQDJ|UDUlWWGLPHQVLRQHULQJLPDUNHQ
6W\UHOVHQ

 Utbud
Det blir Telias utbud i fibern som vi kommer att använda och Ledningsnätet ser nu
 ut*UlYQLQJ9LKDURIIHUWI|UIUnJQLQJDUXWHWLOOVH[I|UHWDJRFKYLKRSSDVInLQRIIHUWHUIUnQGHIOHVWD
att omfatta hela Sionområdet i norr till Unghanse/Eskelhem i söder, från gårdarna vid
XQGHURNWREHU6MlOYDJUlYQLQJHQKRSSDVYLNDQJ|UDVXQGHUYnUHQVRPPDUHQ

isrinken
i öster till Martille vid Toftavägen i väster, samt till Östergårde. Ett stort nät som nu


ser
ut att bli verklighet under 2013. Men ju fler vi blir så minskar kostnaden för var och en.
)LEHULQVWDOODWLRQ7YnI|UHWDJKDUYLVDWLQWUHVVHRFKYLKnOOHUQXSnPHGHQI|UILQDG
VSHFLILNDWLRQSnYDGYLEHK|YHUKXUOnQJILEHUVWUlFNQLQJHQEOLURFKHQWLGSODQI|UDUEHWHW
Extra
anslutning Om man bor flera familjer på gården eller hyr ut t.ex ett gårdshus

kommer
extra anslutning att kunna göras till reducerad kostnad.
/HGQLQJVQlWHWVHUQXXWDWWRPIDWWDKHOD6LRQRPUnGHWLQRUUWLOO8QJKDQVH(VNHOKHPLV|GHU
IUnQJnUGDUQDYLGLVULQNHQL|VWHUWLOO0DUWLOOHYLG7RIWDYlJHQLYlVWHUVDPWWLOOgVWHUJnUGH(WW
Inom
några veckor räknar styrelsen med att kunna ange priset per hushåll för
VWRUWQlWVRPQXVHUXWDWWEOLYHUNOLJKHWXQGHU0HQMXIOHUYLEOLUVnPLQVNDUNRVWQDGHQI|U
fiberanslutning.
Även priser för extra abonnemang och vilande abonnemang hoppas vi då
YDURFKHQ
kunna
ange. Som i de flesta andra socknar kommer det att krävas några dagsverken,

0HUDLQIRUPDWLRQKLWWDUGXSnKHPVLGDQKWWSZZZVWHQNXPODVHGlUGXRFNVnKLWWDU
alltså
en egen arbetsinsats i samband med grävning eller andra aktiviteter. Kan man inte
NRQWDNWSHUVRQHUI|UGHROLNDRPUnGHQD
själv
går
det att lösa med ersättning till någon annan.


+DUGXLQWHWLOOJnQJWLOOGDWRUULQJWLOO«
Mera
information hittar du på hemsidan http://www.stenkumla.se. Där finns också mera

material och kontaktpersoner för de olika områdena. // Styrelsen
6W\UHOVHQ

Kontakt/epost:
stenkumlafiber@stenkumla.se
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