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Styrelsen i Kårsta samfällighetsförening har fått
många frågor från boende som önskar få mer
information om vad som händer runt bredbands
utbyggnaden i vårt område, det så kallade ”Fiber
på landet” projektet. Med detta nyhetsblad hoppas
vi att ni kan få svar på en del av era frågor.
/ Hälsning styrelsen

Stadsnät som är huvudansvariga för
projektet, hade i uppgift att informera
de intresserade i vår samfällighet,
vilket gjordes i höstas då de bjöd in
till två informations-möten i Hovsta
församlingshem.
Många som var där och anmälde sitt
intresse, har saknat den löpande
informationen som utlovades, så även
vi i styrelsen. Vi har nu ägnat en tid åt
att försöka samla in relevant
information, vilken vi lagt ut på vår
nya hemsida under menyvalet
”Bredband...”.
Ni som inte har tillgång till Internet,
får härmed informationen sammanställd i detta blad, men glöm ej att allt
inte fått plats här! Så om ni kan, titta
in på www.karstasff.se och läs mer!
Grävjobbet för att få ner fiberslangen
är nu avslutat och har utförts av ett
företag från Grythyttan som heter
GMT. Hoppas att ni som har
fastigheter i anslutning till de kanaler
som grävdes och lades igen, är nöjda
med resultatet. GMT kommer att
komma tillbaka en runda för att lägga
på mer material (läs grus) på de
ställen där marken sjunkit p.g.a.
grävningen.
Om något inte är OK hör av er till
styrelsen så vi kan förmedla det
vidare till GMT.

Som ni säkert märkt, sticker det upp
blåfärgade korta träkäppar lite här och
där intill er tomtgräns där GMT grävt.
Dessa kallas för anslutningspunkter eller noder. Försök att se till
att de blåfärgade käpparna inte
flyttas eller tas bort!
Det är där vid anslutningspunkten
som inkopplingen sker mot ert hus.
Slangen skall vara av exakt samma
typ som den GMT grävt ner. Ni
behöver inte bekosta slangen själva,
utan det går alldeles utmärkt att ta en
så lång bit ni behöver från slang
trumman uppe vid Kårsta-korsningen.
Grävarbetet på egen tomt bekostas av
husägaren själv. Om ni önskar att få
hjälp med nedgrävning av er fiberslang, kontakta då styrelsen som kan
hjälpa till att förmedla till en gräventreprenör.
Om ni inte redan vet exakt hur ni skall
gräva, markera fiberslangen eller var
den skall komma upp vid huset, går
det bra att kontakta styrelsens
”bredbandsgrupp” via mailen som
finns på hemsidan. Se ”Om
föreningen.../Kontaktuppgifter”

-- KOSTNAD -• Anslutningsavgiften är 14 950 kr
• Fasadlådan och anslutningsjobbet av d:o ingår
• DRG/CPE dosan och inkoppling
av d:o ingår
• Anslutning mot fibernätet ingår

När ert grävarbete är klart är det dags
att ansluta sig till Stadsnäts fibernät!
Kontakta Stadsnät och boka en tid då
de skall komma. De kommer att
koppla in slangen på er tomt mot det
stora fibernätet vid den blå käppen,
montera fasadboxen på husväggen
och borra (om ni så önskar) ett hål
genom väggen för att kunna dra in
fibern i huset. Ni måste dock avisera
där det skall borras och ta ansvar för
att ingen ledning/rör borras igenom.
Om ni har ett tomt och oanvänt
kabelrör in i huset sedan tidigare,
behöver det inte borras något hål alls
genom väggen. Det är givetvis
fördelaktigt för alla parter om ni kan
vara närvarande under hela
anslutningsjobbet.
När Stadsnät är klara med indragning
av fiber kabeln i ert hus och anslutit
den till den så kallade DRG/CPE
dosan, är det hög tid för er att välja ut
en för er lämplig bredbandsleverantör.
Tänk på att all utrustning som
därefter ansluts till fibernätet, t.ex.
digital TV/IP-telefoni etc, inte är
gratis. Kostnaden kommer därför inte
att stanna i och med att anslutningsavgiften är betald. Det är en
investering som görs, så det är upp till
var och en att ta det beslut om det
känns rätt.
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