Fiber till – Bosarp – Kärrstorp - Öslöv- Billinge
– Stockamöllan – Munkarp - Hallaröd

Vårt fiberprojekt går vidare!
Informationsbrev 2017-03-31
Upphandling av grävning och installation är nu slutförd och Zitius har tecknat avtal
med Akea för att utföra installationen i vår fibernät.
Detta innebär att processen att få kabeln installerad och försedd med ljus fortsätter.
Detta känns jätteskönt för oss som jobbat i de olika föreningarna. Vi ser med glädje
på fortsättningen och att vi kommit så här långt.
Målsättningen är fortfarande att installationen skall vara klar under 2017.
Nästa steg är att Akea skall göra en detaljplanering som beräknas ta ca 2 månader.
Efter detta följer arbetet med att göra markavtal för grävning och därpå
installationsplanering till varje fastighet.
Vid installationsplanering till varje fastighet kommer ni som tecknat avtal att få
hembesök där ni tillsammans med Akea går igenom Er installation.
Om möjlighet finns kommer det anordnas informationsmöte som öppet hus och detta
planeras under maj eller juni.
Installationen av våra fastigheter kommer att göras efter hand som man gräver, vilket
då innebär att vi kommer att bli inkopplade på olika tidpunkter under projektet.
Vi får återkomma med mer information när installationsplaneringen har gjorts.

Fastigheter som inte tecknat avtal.
De fastigheter som gjort intresseanmälan alternativt varken gjort intresseanmälan
eller avtal kan komma att bli uppringda av Zitius.
Ni kan ännu gå in på www.fibertillalla.se och teckna avtal.

Vad har hänt sedan sista informationsbrevet.
Samtliga som tecknat avtal skall ha fått en orderbekräftelse antingen via epost eller
via brev.
Om ni inte har fått denna information ber vi er ta kontakt med Zitius eller med någon
av oss som hjälper till i detta projekt.
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Förvirrande information - IP-only.
Några av Er, har under de senaste veckorna fått information från IP-Only.
Vi vill bara klarlägga att vi har inget samarbete med IP-Only utan vårt samarbete är
med Zitius.
Om du får ett kontrakt som inte är undertecknat Zitius - tag kontakt med oss så att ni
inte råkar skriva på fel!
En stor skillnad är att vi är färdiga att börja bygga, medan IP-Only ligger i
planeringsfasen och kanske 2 år bort innan de kan leverera, om de kan leverera.

Informationskanaler.
Zitius – www.fibertillalla.se
Vår egna informationskanaler:
Bosarp fiberförening - http://www.bosarpsfiber.se
Stockamöllan Billinge fiberförening - http://www.billinge-stockamöllan-fiber.se/
Fiber i Hallaröd - http://hallarod.eu/fiber-i-hallarod/
Munkarp – Klingstorp – Ageröd - http://www.munkarp108.se/fiber/
En gemensam Facebook-grupp.
Namnet på gruppen är:
Fiber till Bosarp, Billinge, Stockamöllan, Hallaröd & Munkarp
Denna finner ni på följande adress:
https://www.facebook.com/Fiber-till-Bosarp-Billinge-Stockam%C3%B6llanHallar%C3%B6d-Munkarp-1474012589579738/?fref=ts
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