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Info om kopplingsboxar m.m. - etapp 2 & 3
Etapp 2 och etapp 3 ligger egentligen inte i fas vad gäller arbetsinsatser och information. För att minska merarbete för 
föreningen, väljer vi dock nu att samordna informationen. Det innebär att den skickas ut när det är dags för etapp 2, 
men att den kommer i tidigaste laget för er i etapp 3. Vi ber om överseende med detta från er medlemmar i etapp 3. 
Spara mailen – och känn er istället tidigt informerade. 

Etapp 2 omfattar områdena Yllestad, Vistorp och Åsarp (inkl. förtätning inom FÖF och BBB)
Etapp 3 omfattar områdena Trädet, Humla, Fivlered

KOPPLINGSBOXAR PÅ FASADEN
Vid informationsmöten och i tidigare information via mejl samt på föreningens hemsida har vi presenterat instruktion för 
kopplingsboxens placering och montering på fasaden. Klicka här för att se uppdaterad instruktion.  

Områdesansvarig inom respektive område kommer att dela ut kopplingsbox till varje medlem.  En 16 mm rak 
slangstump stoppas i borrhålet genom fasaden som skydd för fiberkabeln. Denna slangstump levereras 
tillsammans med kopplingsboxen. Varje fastighetsägare ansvarar själv för uppsättning av boxen (enligt instruktionen 
ovan). Kan man av någon anledning inte göra detta själv är det kanske möjligt att i första hand be någon familjemedlem 
om hjälp eller granne som redan har satt upp sin box. Om detta inte är möjligt signalerar du detta till respektive 
områdesansvarig.

GRÄVNING PÅ TOMT – SLANG OCH MÄRKBAND

För dig som tillhör etapp 2 är det en stor fördel om grävningen på egen tomt görs innan tjälen går i marken, i stället för 
att vänta till våren (för att eventuellt inte försena blåsning av fibern fram till din fastighet).

Alt 1) Om du gräver på tomten och vill fylla igen diket innan grävlaget kommer fram till din fastighet, finns slang och 
märkband att hämta på olika upplagsplatser enligt nedan. Längden ska motsvara avstånd från tomtgräns till fastigheten 
+ 3 m (upp mot fasaden). Ring resp områdesansvarig och meddela när du vill hämta slang.

Upplagsplatser
Yllestad      Morgan Brattberg, Stånghem, Badene (070-838 74 59)
Vistorp        Kjell Strängby,Skattegården, Vistorp (070-606 50 13)
Åsarp          Carlsson & Persson Skogstjänst AB, Industrigatan 25 (Henric Carlsson 070-523 42 99                     resp. 
områdesansvarig Ola Elmestrand -  070-540 90 43) 

Alt 2) Enklast är kanske att du gräver på tomten och lämnar öppet dike fram till dess grävlaget når din anslutning. I det 
fallet sätter du bara upp en märkpinne vid tomgräns som anger det antal meter slang och märkband grävlaget ska lägga 
av vid din tomtgräns (ange sträckan från tomtgräns fram till fastigheten + 3 m upp på fasaden).

Anmäl till respektive områdesansvarig om du vill vänta med grävning på egen tomt tills dess grävlaget har gått förbi din 
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fastighet.

IDEELLT ARBETE
På förekommen anledning – vill föreningen påminna om att varje medlem har lovat utföra tre dagars ideellt arbete inom 
projektet. Dessa insatser kan vara på egna marker (ej egen tomt), men lika gärna ske på andras marker om behov 
uppstår. Det ska aldrig vara svårt för områdesansvariga att få hjälp med diverse insatser när dessa behövs. Vi 
vill förtydliga att projektbudgeten bygger på dessa ideella insatser. I det fall projektet inte får ideell hjälp kommer inte 
budgeten att hålla och projektet blir dyrare!

Anmäl direkt till din områdesansvarige vilka tjänster som du lämpligen kan ställa upp på. Det kan t.ex. vara fråga om 
röjningsarbete inför grävning, utstakning, insatser då grävlaget är på plats, efterarbete då grävlaget har gått förbi etc. 
Bra att veta också om du har maskiner av olika slag som du kan tänkas ställa till förfogande om så behövs.Var och en 
hjälper givetvis till med uppgifter man kan och passar för. Tänk på att du får räkna med att ta kvällar och helger i 
anspråk!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SE NYHETER PÅ HEMSIDAN
Kika gärna in under rubriken Senaste Nytt på föreningens hemsida www.fiberostrafalbygden.se. Där avser vi att  med 
jämna mellanrum lägga ut information om var grävlaget befinner sig inom området.
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