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Statusrapport för projekt Boxholm fiber 2019
Grävningen för fiber inom projektområdet är i stort sett färdig, det som återstår är Hulterstad
området och söder därom. Vi kommer att göra en samförläggning tillsammans med MSE, därför
ligger dessa områden sent i projektet. För övrigt kvarstår bara en del småjobb inom projektområdet.
Tyvärr har vi fått förseningar med blåsning av fiber på grund av att den befintliga kanalisation vi tänkt
använda inte håller måttet vilket betyder att vi måste ersätta den med ny samt sätta ett antal nya
optobrunnar. Den här förseningen drabbar främst kunder inom område 4, men får konsekvenser i
form av fördröjning av anslutningar även för kunder inom område 5.
Brev med instruktioner om grävning på egen tomt har nu skickats ut och skyltar satts upp vid
tomtgräns hos de fastighetsägare som beställt fiber inom projektområdet i Mjölby kommun. Det är
viktigt att ni följer instruktionerna i brevet samt att tomtgrävningen är genomförd till angivet datum.
Ni som beställt fiber kommer att bli kontaktade i god tid innan installation av aktiv utrustning
eftersom vi då behöver tillgång till fastigheten.
Blåsning av fiber till fastigheter pågår och vi har även installerat aktiv utrustning och anslutit cirka
60% av de kunder som beställt fiber. En preliminär tidplan för anslutning av kunder finns i detta
dokument.
När aktiv utrustning blivit installerad ska ni vänta 5 arbetsdagar innan ni kontaktar tjänsteleverantör
för att aktivera tjänster i fibern, detta för att övrig teknik ska initieras och att leverantören ska kunna
hantera dig som blivande kund.
Glädjande nog finns nu även Utsikt´s tjänsteutbud tillgängligt för kunder i fibernätet. Har ni frågor
angående detta kontakta Vökby för mer information.

Har Ni frågor eller funderingar kring fiberprojektet är Ni välkomna att kontakta oss.


E-post: fiber@boxholm.se



Telefon: 0142 – 895 57

Med vänlig hälsning
Boxholms kommun

_________________________________________________________________________________________
Boxholms kommun Box 79 595 03 Boxholm
fiber@boxholm.se www.boxholm.se/bredbandsutbyggnad
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Preliminär tidplan för anslutning av fastigheter till fibernätet
Område
1
2
3
4
5
Hulterstad

Anslutning
vecka 11-14
vecka 14-17
vecka 17-20
vecka 33-35
vecka 34-35
vecka 40-41
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