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Stenkumla Fibernytt
På måndag börjar vi blåsa husfiber, har du satt upp din box?
Förhoppningsvis sitter nu fastighetsboxarna på plats, klara att ta emot fibern som kommer.
Har du inte satt upp boxen behöver du göra det omgående. Även den medföljande fibersladden
du fått bör vara dragen in i huset men undantagsvis kan fibern ändå blåsas.
Det är BRS network som arbetat snabbare än beräknat och nu på måndag den 8 juli och
kommande vecka vill blåsa alla fiber, område för område. Under veckan som gått har
nästan hela stamfibernätet blåsts och idag torsdag återstår endast mindre sträckor
Tre till fyra grävlag har varit igång i socknen. Totalt har upp till sju olika maskiner arbetat
samtidigt och nu finns bland annat ett arbetslag kvar vid Sion. Helt smärtfritt har det inte
varit. Senast nu har en elkabel till pumpbrunn har blivit avgrävd men lagad. Vid
bilverkstaden grävs det för att hitta en befintlig ”gulslang” i backen att blåsa fiber i. På östra
sidan vägen har telefonerna slutat fungera, troligtvis vid grävning. Skall grävas upp o lagas
av Eltel innan helgen. Vid Sionområdet återstår nu lite spettning innan den delen är
färdiggrävd. En vägundergång i norra kyrkbyn återstår men görs i ett befintligt avlopp
under vägen. Flera andra sidoprojekt tar också tid av maskinerna där de går fram.
Där grävningarna nu är klara kommer grovstädning att ske. Det innebär stora stenar och
stenhögar tas bort och uppgrävningar återställs med maskin. Mindre städning och
återställning åligger fastighetsägarna själva. Har du synpunkter så hör av dig till din
områdesansvarige.
Som det nu ser ut så planeras upp-tändningen av fibernätet i Stenkumla till 1 oktober, men
det förutsätter att inga oväntade händelser sker och att allt material finns och
fibersvetsningar sker enligt plan.
Vi är nu 183 medlemmar i stenkumlafiber@stenkumla.se och ett avtal är tecknat med
Payex om framtida betalningar i föreningen. Detaljerna återkommer vi till.
Sätt nu upp din fastighetsbox om du inte gjort det redan!
Mera information hittar du på hemsidan http://www.stenkumla.se. Där finns också mera
material och kontaktpersoner för de olika områdena. // Styrelsen

