Starrkärrs fiber
Medlemsinformation mars 2017
Upphandling klar
Styrelsen har nu den stora glädjen att meddela att upphandling av den kommersiella aktör som skall
driva projektet vidare nu är klar och ett samarbetsavtal med densamma är påskrivet. Valet föll på
Zitius (en del av Teliakoncernen) då styrelsen bedömer att de har bäst potential att på ett rätt och
riktigt sätt bygga det fibernät vi alla önskar skall kunna tillgodose våra behov i en överskådlig
framtid.

Tidplan
I bästa fall är att hela området driftsatt till årsskiftet. Nätet kommer att tändas upp för enskilda
abonnenter i takt med att delområden blir klara. Information i detalj kommer att meddelas från
Zitius och deras underentreprenörer när det närmar sig för ert område. Nytt anslutningsavtal (se
nedan) måste vara Zitius tillhanda 15/4 2017.

Fortsatt sammanhållning
Det är viktigt att komma ihåg att det är vårt kollektiva intresse som fortsatt är villkor för att detta
projekt skall kunna genomföras. Ryktet gör gällande att andra kommersiella aktörer kan komma att
försöka slå sig in i vårt område nu när styrelsens beslut blir känt, för att sabotera/fördröja och “rädda
det som räddas kan”. Vi ber er att med nyktra ögon se på eventuella erbjudanden och väga hur
realistiskt och framtidssäkert ett sådant kan vara nu när vi alla vet hur svårt det trots
bidragsfinansiering har varit att få budgeten att gå ihop.

Nästa steg
Det anslutningsavtal som tidigare signerats kan tyvärr inte överföras till Zitius och ett sådant måste
signeras på nytt. Bifogat detta dokument är ett avtal som kan skrivas på och skickas in, dock är det
absolut enklast att istället signera digitalt med E-legitimation (te.x. BankID). Alla intresserade i
området som vi har uppgifter till kommer i det snaraste att få ytterligare e-post med information om
hur man via Zitius portal http://www.fibertillalla.se går vidare med detta. Har ni frågor runt avtalet,
kontakta i första hand Zitius kundtjänst på landsbygd@zitius.com alternativt 020-118500.
Vet ni om grannar eller andra på bygden som saknar e-post men som önskar ansluta sig vore vi
tacksamma om ni kan skriva ut bifogat anslutningsavtal och förmedla detta till dem.
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Starrkärrs fiber
Markavtal
Vi behöver fortfarande få in resterande markavtal, har ni tidigare fått ett sådant från föreningen så
ber vi er att omgående skriva på och överlämna detta till er områdesansvarige. Avtalen är
överförbara till Zitius och är ett fortsatt krav för att projektet skall bli av. Ersättning utgår som
tidigare meddelats till alla markägare som berörs av stamnät på sin mark, oavsett om ni redan skrivit
på eller ej.

Mer information
I vårt förra förra informationsbrev för februari så tog vi upp de vanligaste frågorna runt kommersiell
aktör. Se https://starrkarrsfiber.se/documents/Medlemsinformation20170201.pdf. Vi kan även
rekommendera vår Facebookgrupp på https://www.facebook.com/groups/214313205435143,
samt våra duktiga områdesansvariga som sitter inne med mycket kunskap.
Zitius kundtjänst: 020-118500, e-post: landsbygd@zitius.com.
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