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Stenrike 16-06-21

Hej, nu kommer nyheterna slag i slag!
1. Nästa vecka (cw 26), så kommer ni som redan fått fiberinstallationen klar och har
medieomvandlare (CPE) monterad inne i huset få nätet igångkört och upptänt meddelar
byggprojektledaren Arne Mörk. För att man ska kunna testa alla förbindelser, så vill man att
CPE:n ska påkopplad hela veckan. (On/Off-strömbrytaren i I-läge och PWR-lampan längst ner
ska lysa). Då kan man testa förbindelsen från NOD-stationen.
2. Vidare kommer man försöka hinna blåsa in fiberkablar i tomrören på Hamburgö och
dessutom kommer installationsteamet arbeta hela semesterperioden och installera
fiberutrustning i fastigheterna på Hamburgö, då förhoppningsvis de flesta husen är bebodda.
3. Man kommer även att försöka göra färdigt resterande kanalisation inne i själva Hamburgsund.
Det gäller dock inte Strandbacken med omnejd, som kommer att få sin fibermatning via
Skäretområdet.
4. Vi har i samråd med Fiberekonomi AB beslutat att vänta med att skicka ut fakturorna på
årsavgiften till de första dagarna i Juli, eftersom det passar bättre med Fiberekonomi:s
normala utskicksrutiner. Fakturorna kommer att ha en betalningsperiod på 28 dagar, så det
bör inte vara något stort problem för de flesta även om det är semesterperiod. Den som vet
att hen absolut inte kommer att vara på sin hemadress under juli månad, kan snarast
meddela vilken temporär faktureringsadress man vill använda till stenrikefiber@gmail.com.
5. Eftersom ett 100-tal fastigheter redan i nästa vecka kommer att få tillgång till fungerande
fibernät, så hoppas jag att så många som möjligt beslutar sig och tecknar gruppavtalsabonnemang. På det sättet kan ju vi som ännu inte fått fungerande fibernät, bidra till att de
"lyckliga" med fungerande nät kan få fungerande abonnemang. (Man betalar ju naturligtvis
ingen avgift innan man själv har fungerande abonnemang.) Jag bifogar därför
tjänsteavtalsblankett tillsammans med det här brevet.
Hälsar
Bengt Söderlund
PS! Jag lever tydligen i fel tid, sommarbrevet som skickades i fredags, gällde naturligtvis sommaren
2016 och inget annat!

