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Hej!
Sakta men säkert närmar sig nu slutlig inkoppling och så kallad upptändning av fibernätet
i centrala Länna. Samtidigt pågår också planeringen för de fortsatta grävningarna för Löt
och Myskdalen. Så här är nuläget för de olika delarna i projektet.

Etapp 1 och 2 – Lärkstan och Bibacken
Här pågår nu installationen av in- och utvändig utrustning för fullt. Flera av Er har säkert
redan haft besök av Optomeras montörer och Ni som inte haft det kommer få besök inom
kort. Samtidigt pågår också arbetet med att koppla ihop hela nätet till den central för hela
Länna-Löts fibernät som kommer att byggas upp i fastigheten Kalle Blanks väg 2-4. Tack
för att Ni i bostadsrättsföreningen där ställer upp med lokal för det.
Den fiberkabel som skall försörja hela vårt lokal nät blir tillgänglig från och med 1 mars.
Tidplanen är således nu att all montering skall vara klar till dess och att nätet successivt
kan tas i drift. Lidén Data kommer kontakta alla abonnenter för att avtala om tjänster med
mera. Viktigt dock att Ni som berörs i etapp 1 och 2 INTE nu säger upp de avtal Ni har
idag för internet, TV och/eller telefoni. Avvakta med det till dess Ni gjort klart med
Lidén Data om fibertjänsterna. De har lovat att anpassa sina leveranser till gällande
uppsägningstider för befintliga tjänster i varje enskilt fall. Ingen skall alltså behöva
drabbas av att betala dubbla avgifter i samband med byte av tjänsteleverantör.

Etapp 3 och 4 – Löt och Myskdalen
Grävning för dessa etapper kommer att påbörjas så snart tjälen gått ur marken nu i vår.
Starten kommer ske ungefär i höjd med Ältsjövägen och sedan arbetar man sig vidare
västerut genom Löt och mot Myskdalen. Entreprenören Optomera är i stort färdig med
projektering av kabeldragning för båda etapperna. Det som krävs innan grävningen kan
påbörjas är att få avtal med samtliga berörda markägare längs sträckan. Jag kommer
därför att inom kort skicka ut avtal till alla berörda inom etapp 3 och 4 där avtal saknas.
För att undvika förseningar är det bra om Ni som berörs kan underteckna och insända
avtalen så snabbt som möjligt. Information om kontaktuppgifter, hantering av frågor om
grävning, ersättning med mera kommer att finnas i särskilt följebrev med
avtalsförsändelsen.

Det var en kort lägesbeskrivning. Tveka inte att höra av Er om något är oklart.

Bästa hälsningar,
Matts Back för Projektgruppen Fiber i Länna
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