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Information om 

fiberläget
Detta delas ut till de 36 fastigheter som tecknat avtal med Svensk Infrastruk-

tur (SI) att få fiberanslutning till det öppna stadsnätet. 

Varför har SI i dag skickat mejl och bokat tid för att komma och notera var 
fiberkabeln ska anslutas till fastigheten? Det gjordes ju i höstas. Inte alltid utan 
strul, dessutom. Vad har hänt sedan dess som gör att de vill komma igen?

Flera saker. Det finns sedan i morse en reviderad projektering över hur företa-
get vill ansluta fibern till fastigheterna. Tidigare förslag visade enbart anslutning 
från gårdssidan till köksväggen, vilket inte var vad många förväntat och önskat. 
Föreningen såg också potentiella problem vid kulvertlagningar med den lös-
ningen och motsatte sig därför förslaget. Styrelsen krävde ett omtag som nu 
kommit på pränt. I det nya förslaget ansluts fibern i stället från baksidan på flera 
längor där markförhållandena medger den lösningen. 

Längor med berg på baksidan eller komplicerade tillbyggnader, där gäller som 
tidigare kökssidan.

Ett annat dokument som föreningen fick i dag är ett nytt Markavtal som är 
identiskt med Stångskärets. Vi har samarbetet med den föreningen som ligger 
vid vattentornet och är störst i Östra Orminge med sina fyra gårdar. 

Stångskärets folk har förhandlat och diskuterat i månader med SI om markav-
talets innehåll och nu finns ett resultat som de är nöjda med. Vi ser inget skäl i 
nuläget att det inte ska fungera för oss också, men vi ska naturligtvis granska 
avtalet innan vi skriver på det. SI är av förklarliga skäl mycket angeläget att få in 
påskrivna avtal så att de kan “sätta spaden i marken” i Östra Orminge, Mensättra 
gärde m fl platser som legat i träda under vintern.

Markavtalet och projekteringen som visar hur fastigheterna ska anslutas åter-
finns på vår hemsida för den som är intresserad. Skriv www.alskaret.se i en 
webbläsare så hamnar du automatiskt rätt.
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