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Stenrike 15-10-08

Hej,
Den här veckan har hösten försökt tränga bort sommaren från Stenrike, även om det enligt SMHI
krävs 5 dygn i rad med medeltemperatur under 10 grader för att bli höst. Träden börjar få lite
höstfärger och det singlar enstaka löv i vinden. Kanske slipper vi klippa gräset varje vecka nu, men
gräsklipparen är ännu inte undanställd.
Under alla förhållanden kommer nu markarbetena för nätförläggningen att starta i vecka 42
omedelbart efter de första tre dagarna av älgjakten. I samråd med markentreprenören, Fiberexperten
i Väst från Hedekas, har byNet aviserat att det blir lite ändringar i turordningen:
Arbetet kommer att starta vid Stora Jore och sedan följa Jore älv ut mot havet. Man borrar sedan
under Fjällbackavägen och fortsätter på västsidan av Fjällbackavägen med Jorehed, Holmegärdet
Amdal och Backegärdet. Därefter går man återigen under Fjällbackavägen och fortsätter via
Ejgdestämmen till dels Rosenborg och dels ner mot Kvillevägen till Dammen.
Här kan det kanske vara på sin plats att påpeka att även om markarbetet sker nu, så kommer arbetet
inne på tomter och anslutning till husen inte göras i detta skede, utan senare då hela området är
klart.
Vi i styrelsen har nu snabbt fått skifta fokus vad det gäller markavtalen och arbetar nu intensivt med
områdena väster om Fjällbackavägen från Jorehed ner mot Backegärdet. Så fort de är klara kommer vi
att gå över till landsbygden söder om Hamburgsund.
Vi har också blivit uppmärksammade på att vi kanske lovat lite för mycket, vad det gäller
fastighetsägarens rätt att själv bestämma var fibern ska komma in i huset. I de allmänna villkor, som
man godkänner i samband med beställningen, står i §§ 4 b & 4c:

by Net anser att man så långt som möjligt vill tillmötesgå fastighetsägarens önskemål, men att man
t.ex inte går runt till baksidan av huset även om sammanlagda grävlängden blir kortare än 45 m.
Vi var även lite felinformerade när det gäller hur fiberinkopplingen inomhus kommer att se ut. Det blir
två små dosor som monteras där fibern kommer in i huset. Den första monteras så att det täcker
själva genomföringen och där skarvas den inkommande fibern till en kort fiber som sedan leds vidare
till den andra dosan. Denna andra dosa, själva medieomvandlaren, behöver därför monteras i nära
anslutning till den första dosan. I medieomvandlaren omvandlas ljuspulserna till elektriska signaler
och det sker även en uppdelning till Internet, TV och Telefon. Medieomvandlaren måste därför få
ström via ett eluttag. Så snart vi får tillgång till bilder på hur en färdig installation kan se ut, så
kommer vi lägga ut dem på vår hemsida.
Många av våra medlemmar är fritidsboende. Om ni inte kan vara här då själva förläggningen och
installationen sker på den egna fastigheten, så rekommenderar vi att ni laddar ner och fyller i
blanketten ”Formulär Fiberinkoppling”. Där kan ni beskriva var ni helst vill att fiberanslutningen ska
vara, samt gärna bifoga en skiss eller fotografi. Glöm inte att ange var vi kan få tag på nyckeln, för den
slutliga installationen.
Filen hittar du på vår hemsida www.stenrikefiber.se/Dokument/Formulär-Fiberinkoppling
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