Hej Dalhem och Halla,
Nu har nästan alla slangar fått fibertrådar. Nu ska glasfibertrådarna svetsas både i skåpen och inne i
husen. Det har blivit försenat med svetsningen på grund av att Eltels personal stött på problem i
Stånga.
Vecka 50 kommer två man och svetsar alla skåp. Då kommer de inte att stöka hos oss inne i husen.
Det ska visst vara klart på en vecka.
Vecka 51 kommer det fyra man och svetsar inne i alla fastigheter. Efter som de då troligtvis börjar på
flera håll är det osäker exakt i vilken ordning det sker. Men planen är att svetsarna börjar norrifrån
och arbetar sig söder ut. Från Anderbåtels, Myre/Björkhage ner mot fotbollsplanen, skolan, västra
city, telestationen/noden och östra city söderut, mot Harstäde och Stallet och sist mot Granskogs och
Halla. Planen är att de ska klara det på en vecka.
Viktigt: Är ni borta eller bortresta så hör av er till områdesansvarige så vi får tillgång till nycklar eller
en granne med nycklar.
Normalt jobbar svetsarna 12 timmars pass. kl. 7-19 måndag-torsdag.
Utrustning och boxar har kommit. De områdesansvariga delar ut till abonnenterna i sitt område. Det
är viktigt att de områdesansvariga skriver upp de serienummer på all utrustning som går till varje
abonnent. Det ska sedan in i ett register som är kopplat till abonnenten, för att kunna felsöka när det
blir fel.
Ni som vet att ni behöver längre sladd än en meter (ingår) mellan dosa 1 och convertern, skicka mail
till info@dalhemfiber.se
Längderna finns i 2,3,4,5,7,9,11,13,15 meter och den kostar lite extra. Den längsta kostar runt 200 kr
(om joHanna minns rätt).
Vi har fått lite påstötning om att informationen kan vara bättre och att det är jobbigt för er att hela
tiden vara beredda på att vara hemma när de ska in i husen och de sedan inte dyker upp. Vi kan bara
hålla med och försöka trycka på att vi får bättre information att ge ut till er.
Vi hoppas att det här ska gå så bra som möjligt, snart är det klart.
Som vanligt hjälp oss att sprida informationen till de som inte har e-post. Det är mycket värt för oss.
På hemsidan hittar ni kontaktuppgifter till områdesansvariga: www.dalhemfiber.se
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