Grävning av fibernätet startar snart inom ert område.
Tack för att Ni som markägare har tecknat avtal med Skålleruds Fiberförening,
angående ledningsdragning för föreningens fibernät.
I början av november startar vi grävningen av fiber inom ert område.
Grävningsarbetet kommer att pågå någon månad. Vi kommer att gräva fiber inom
område 4, 5 och södra delen av område 2., se karta på baksidan.
Nu får Ni i retur Ert exemplar av avtalet. Vi vill också informera er om hur arbetet går vidare:.


Som bilaga till det undertecknade avtalet följer en karta, utvisande den överenskomna
dragningen av ledningen om vi fick två exemplar tillbaka från er.



Projektledare och kontaktperson för Tegab - totalentreprenör för arbetet är:
Lars Melert; Tel: +46 (0)70-275 27 00;Mail: lars.melert@tegab.se



Föreningen önskar få in Era kontaktuppgifter (telefon, mobiltelefon, samt mailadress).
Kontakta Bo Thorsenius, helst via mail: thorsenius@telia.com eller 070-333 48 21. Detta för
att vi lättare ska kunna komma i kontakt med er innan grävningen sker.



Den slutliga placeringen av ledningen, kan komma att förändras i förhållande till den
avtalade, om ni som markägare gör sådan överenskommelse med gräventreprenören.
Föreningen ombesörjer att ledningsdragningen blir registrerad hos ”Ledningskollen” och
efter detta kommer ni som markägare att få en ny karta över den exakta dragningen av
fibernätet över er fastighet.



För de markägare som inte tänkt anmäla sig för att få fiber till fastigheten finns möjlighet att
efter begären hos Föreningen få en ”avlämningspunkt” utefter stamledningen, för att
förbereda för en framtida anslutning. Detta måste göras innan grävningsarbeten påbörjats på
fastigheten. . Meddela Tegab om ni är intresserade av detta.



Månadskostnaden för Telias Triple Play med Tv, telefon och mycket snabbt bredband kostar
bara 300 kr/månad inklusive månadskostnad till föreningen. För medlemskap i föreningen
och annan information under byggtiden se föreningens hemsida www.skallerudsfiber.se.



Frågor till föreningen, angående avtal med mera. besvaras av:
Annika Karlsson annika.karlsson@bengtsfors.se 070-9377012
Thomas Johansson thomas.johansson@lrfkonsult.se 070-3474977

Vi hoppas att grävningsarbetet ska fungera bra före er. Tegab kommer försöka få kontakt med alla
markägare innan grävningen startar på fastigheten.
Vi hoppas också att om ni inte redan är medlemmar att ni går med i Skålleruds fiber.
Hälsar

Bo Thorsenius – ordförande Skålleruds fiber.
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