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Statusrapport för projekt Boxholm fiber 2019
Projektet fortlöper enligt plan med schaktning och nedläggning av kanalisation samt blåsning av
stamfiber. Schaktning har genomförts i projektområdets norra del av Boxholms kommun och efter
sommaren kommer grävning att fortsätta söderut i projektområdet. Planerat avslut för EU-projektet
är årsskiftet 2020/2021 och då planeras även de flesta fritidsfastigheter ha fått sin anslutning.
Efter sommaren kommer detaljprojektering att påbörjas för de delar av projektet som ligger i Mjölby
kommun och schaktning och fiberblåsning kommer att genomföras under hösten.
De skyltar som ska sättas upp vid tomtgräns hos fastighetsägare som kommer att få fiber har blivit
försenade och sätts upp efter sommaren. Dessa skyltar visar den punkt där projektet släpper av slang
och dit fastighetsägaren ska gräva och släppa av sin kundslang.
Om Ni har skickat in beställning på fiberanslutning men inte fått någon bekräftelse alternativt att
någon skylt inte sätts upp efter sommaren, vänligen kontakta då oss enligt nedan.
Efter sommaren kommer information och instruktioner angående grävning på egen tomt att skickas
ut till de fastighetsägare som kommer att få fiber, såväl fastigheter inom EU-projektet som övriga.
I informationen kommer det att finnas uppgifter om hur Ni ska gräva och var material finns att
hämta.
Offerter till ägare av fritidsfastigheter har nyligen skickats ut till de som beställt fiber och där
anslutningskostnaden överstiger 20 000 kr. Svar på dessa offerter vill vi ha senast 60 dagar efter
offertdatum, om svar inte inkommit inom 60 dagar kommer beställningen att annulleras.
Ägare av fritidsfastigheter som beställt fiberanslutning har godkänt en anslutningskostnad på
20 000 kr. Om kostnaden för anslutning inte överstiger detta belopp kommer ingen ytterligare
bekräftelse på att de kommer att anslutas till fibernätet att skickas ut.
Tyvärr kan vi konstatera att anslutningsgraden i EU-projektet inte alls blivit enligt tidigare
intresseanmälan. Det innebär att en del fritidsfastigheter fått offerter på höga belopp och några
fritidsfastigheter har fått brev om att fastigheten inte kommer att kunna anslutas eftersom de ligger
för långt från stamfiber.
Under sommaren och semestern kommer projektet att ha svårt att svara på frågor men återkom
gärna efter sommaren. E-post kommer att besvaras så fort vi har möjlighet.
Har Ni frågor eller funderingar kring fiberprojektet är Ni välkomna att kontakta oss.
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