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FiberNyheter!   

Nu börjar vi äntligen gräva! Sista-minuten-anmälan kan bli dyrt!  

Svältorna Fiber representerar nu drygt 260 anslutningar. Mellan 85  och 90 % av fastboende 

kommer att få fiber, vilket vi är väldigt nöjda med. Vi beräknar att vi hamnar under 20.000 för en 

normal anslutning, inklusive anslutningsavgift och insats. Vi kommer att starta grävningen i mitten 

av november och hoppas koppla in fiber våren och sommaren 2017, samt vara färdiga med 

projektet före årsskiftet 2017-2018. 

OBS! Har du tvekat och har inte anmält dig? Det kan snart vara för sent.  
Eller du kanske känner någon som tvekar? Allt eftersom vi blir klara med detaljprojektering måste vi 
”Låsa” området och får ta ut ett högre pris för nytillkomna. Vi kan alltså inte längre garantera det 
gemensamma låga priset för nytillkommande, men i de flesta områden är det ännu inte för sent. 
Anmälningsblanketter, kontaktlistor och löpande info på vår hemsida www.sfiber.se.  
 
Vi kommer nu att arbeta med: 

● Ta in de sista avtalen för markupplåtelse. Har du fått ett sådant avtal så är vi angelägna att 

du/ni skriver under dem och skickar tillbaka så snart som möjligt, eller frågar om något är 

oklart. Vi kan inte börja grävningen utan dessa. 

● Med början i Landa, detaljbestämma förläggning av fiber samt staka ut den, i samarbete 

med fastighetsägare och vägsamfälligheter. 

● Detaljplanera för övriga etapper. Planen just nu är 2: Äne-Kvinnestad, 3: Sjömaden-

Uddetorp-Ramnaklev. 4: Asklanda utefter väg 182, 5: Centrala Asklanda-Ornunga 6: 

Ornunga sydväst, 7:Ornunga sydöst. Detta kan dock ändras efterhand t ex på grund av 

samförläggningsplaner i Ornunga med elkablar. 

Två till tre grävarlag från Falks Markentreprenad kommer att arbeta 

parallellt med början i november.  

OBS! Johannes (se foto) från ÅF kommer att arbeta med 

detaljplanering tillsammans med er alla fastighetsägare. Var beredd 

på att han tar kontakt med er inför utstakning, förbered er gärna på 

att peka ut hinder såsom avlopp, täckdiken mm. 

Titta in på vår hemsida då och då. Vi skall försöka uppdatera den 

oftare i fortsättningen nu när det börjar hända saker. 

Med vänliga hälsningar från styrelsen för Svältorna Fiber, 

Anders, Annelie, Christer , Gustav , Peter , Roland , Stefan, Sven-Eric  plus  adjungerade Paul 

PS Det är snart dags för årsmöte i föreningen preliminärt blir det den 22 November, du som är 

medlem boka gärna in det. 

http://www.sfiber.se/

