
Hej,
Som många säkert av er har se� är fibergrävningarna igång, så en statusrapportering och 
informa�on kring vad ni som fas�ghetsägare behöver göra kommer här.
Se även utskicket ”Handbok 2017 FFEF” som komplement.

Jag som skriver de�a heter Thomas Svensson och har av styrelsen få� i uppdrag a� vara 
projektledare för byggna�onen av fibernätet. Jag har stuga 40 i Fjällbyn.

Tidplanen i stort:
Under 2016 fick vi möjligheten a� lägga ned rör för fiber i samband med a� ELEVIO grävde 
ned ny elkabel. Resterande grävning i Fiberföreningen regi kommer a� starta 2017-08-01.
Nu under våren och fram �ll sommaren är det Älvdalens kommun som lägger ned slang för 
fiber från Idre och upp �ll Foskros , Fjällbyn och Grundagssätern
Grävningarna för FFEF tar cirka 2-3 veckor, däre�er kommer fibern a� blåsas i alla slangarna 
och avslutas �ll fas�gheterna. De�a installa�onsarbete kommer a� genomföras under 
september, däre�er kommer nätet a� besiktas och dri�sä�as. Min bedömning är a� vi bör 
kunna ha e� fungerande fibernät i november givet a� varken vi eller Älvdalens kommun 
råkar ut för byggna�onssvårigheter utöver det vanliga. 

Byggna�on av fibernätet:
I dialog med och e�er beslut av Foskros Fiber föreningens styrelse har vi följande strategi för 
byggna�onen. 
Byggna�on planeras och läggs upp på e� sådant sä� a� respek�ve fas�ghetsägare inte 
behöver närvara under grävning eller installa�on. 
Sy�et med de�a är a� vi vill undvika stopp i byggna�onen på grund av a� någon eller några 
fas�ghetsägare, inte genomför erforderliga förberedelser eller fa�ar nödvändiga beslut. 
Y�erligare e� mo�v för a� arrangera all fiberbyggna�on inom ramen för föreningens 
åtagande är a� det helt enkelt för varje fas�ghet är det billigaste alterna�vet.

De�a innebär följande, se bif. instruk�on, skickad en gång �digare:
1) Föreningen gräver och drar fiber och bekostar kollek�vt fram �ll fas�gheten.
2) Föreningen gräver och drar fiber från tomtgräns �ll,

a. Av fas�ghetsägare anvisad punkt på fas�gheten eller 
b. Närmsta punkt (hörn) på fas�gheten.

3) Föreningen monterar och kopplar in y�re fiberanslutningsdosa,
a. På av fas�ghetsägaren anvisad punkt på fas�gheten eller
b. I omedelbar närhet �ll där slang och fiber terminerar vid fas�gheten. 

4) Föreningen monterar och kopplar in inre fiberomvandlare,
a. På av fas�ghetsägaren anvisad punkt inne i fas�gheten eller
b. I omedelbar närhet �ll där fiber terminerar inne i fas�gheten.

5) Föreningen borrar genomföringshål mellan y�re och inre anslutningsdosor.
a. Not 1) den inre anslutningsdosan kan monteras inom en sträcka på 2 meter 

från genomföringen från den y�re anslutningsdosan.
b. Not 2) den inre anslutningsdosan bör inte vara placerad allt för långt  ifrån e� 

el-u�ag, max 1-1,5 meter.
c. Not 3) beakta not e� och två ovan när du markerar på fas�gheten vart du vill 

ha placeringen av den y�re fiberanslutningsdosan.



Det du minst måste göra som fas�ghetsägare är a� se �ll a� den av Fiberföreningen anlitade 
installatören kommer in i fas�gheten när installa�onerna skall göras, bedömt september. 
Informa�on om nyckelhantering kommer senare!

Det du bör göra som fas�ghetsägare är 2a, 3a och 4a.

Det du får välja a� göra är a� borra själv, punkt 5 ovan. Dock måste de�a göras taktat med 
bygg�dplanen vilket innebär borrning måste vara klart senast 2017-08-19.

A� förklara de�a så a� inga följdfrågor uppstår är nog inte möjligt, så när frågorna kommer 
ring eller mejla mig. 
Jag kommer a� vara i stuga 40 från den 29/7 och en dryg vecka framåt. Under helgen den 29-
30/7 kommer jag a� åka runt �ll alla fas�gheterna och ”inspektera” utmärkningarna så a� 
jag förstår dem och kan säkerställa a� grävaren och installatören u�ör sina jobb så som ni 
vill. Jag vill a� ni lägger en not vid er y�erdörr med telefonnummer så jag kan nå er med 
frågor under helgen den 29-30/7.

E�er augus�/september kommer det a� bli betydligt dyrare a� ansluta sig �ll fibernätet i och
med a� bidragsmöjligheten är borta samt a� enskild fas�ghet då får betala uppstart av 
grävning och installa�on, en totalkostnad som torde ligga väl över 100 000kr. Av de�a skäl 
tycker jag a� om ni har någon granne eller bekant som tvekar be dem ringa mig så kan jag 
närmare förklara skillnaderna med a� gå med nu eller senare.

Mvh Thomas Svensson
070-305 75 43
thomas.lars.svensson@icloud.com


