Starrkärrs fiber
Medlemsinformation juli 2017
I samarbete med

Inledning
Nu är vi igång på allvar! Det är inte utan viss lättnad som styrelsen nu kan lämna den glädjande
beskedet att all formalia gällande Zitius övertagande av föreningens stödbidrag äntligen vandrat
igenom alla instanser hos länsstyrelsen och godkänts. Detta var det sista hindret för att Zitius skulle
kunna starta upp projektet hos sina underleverantörer.

Hur det kommer att fungera
Zitius har föregått klartecken om bidrag och redan handlat upp den entreprenör som skall utföra
själva jobbet med byggnation av nätet åt dem, allt för att komma igång så snabbt som möjligt. Det
kommer bli Relacom som gör detta, ett företag med lång erfarenhet av att bygga nät och som går att
spåra ända till gamla Televerket.
Första steget består i att finprojektera nätdragningen och det arbetet har redan påbörjats så smått.
Det innebär även att ni kan komma att bli kontaktade av Relacoms kundtjänst framöver för att boka
in en avstämning av dragning på er tomt (som tidigare nämnts så behöver ni inte längre gräva på egen
tomt själva). Som regel används inte befintlig kanalisation på tomten såvida den inte planerats att
vara ändamålsenlig redan när den lades ner. Detta kan man prata om på plats med Relacom och
bedöms från fall till fall.
Zitius policy är att sätta alla utrustning på insidan huset vilket innebär att man får vara med att
bestämma placering av denna själv, dock är det naturligtvis önskvärt att gå in till närmaste husvägg
sett från stamnätet. Detta bestämmer man tillsammans med Relacom vid besökstillfället. 5m kabel
på insidan kommer att ingå, sedan drar man med fördel vidare nätverkskabel på egen hand. Vill man
av någon anledning förlänga själva fiberkabeln på insidan huset fram till mediaomvandlaren så
kommer man kunna köpa till detta upp till ca. 25m. Ett tips är annars att försöka sätta utrustningen i
närheten av TV’n, då signalen för TV som regel fungerar sämre att skicka vidare trådlöst inom
bostaden än t.ex. datatrafik till dator/surfplatta. Det är då skönt att slippa dra långa kablar från
mediaomvandlaren till TV’n. Allt detta vet Relacom och hjälper den som känner sig osäker på plats till
en bra lösning.

Tidplan
Eftersom länsstyrelsebeslutet tyvärr drog ut på tiden så vågar vi inte längre hoppas att alla är
inkopplade till årsskiftet, dock tror vi att en stor del av er kommer att vara det. Det är nu mitt i
semestertider och troligtvis ser vi inga grävskopor de närmaste 2-3 månaderna. En annan faktor som
kan fördröja inkoppling av vissa delområden är brist på markavtal (mer om det nedan). Nätet
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kommer att tändas upp i etapper, först i områden där det finns tekniska förutsättningar och alla
markavtal är på plats. Inom ett år skall alla vara inkopplade.

Utbud
Zitius plattform för er slutkunder att hantera sitt abonnemang via heter Z Market
(https://zmarket.se). Man kan inte söka på sin gatuadress innan nätet är i drift, men man kan gå in på
sidan och välja region/område för att få se de tjänster (med priser) som erbjuds just nu.

Övrigt
●

●
●
●

Samförläggning med Ale El kan komma att ske, det är ingenting som föreningen i sak råder
över. När en slutgiltig ledningssträcka fastställts av Relacom så kommer Ale El och andra
intresserade nätägare per automatik få del av denna. Det är då upp till dem att anmäla ev.
intresse av samförläggning till Relacom.
Relacom är den part som kommer att kontakta slutkund för projektering på fastighet samt
slutlig installation.
Ordererkännande kommer att sändas ut från Zitius i det närmaste.
Ny information postas löpande på hemsidan och i nyhetsbrev likt detta.

Ni som ännu inte anmält er till Zitius (OBS! Inte samma sak som till föreningen)
Ni som fortfarande inte skrivit på Zitius avtal kan fortfarande göra det, man kan skicka in på följande
sätt;
1.
a. Följ länken till http://fibertillalla.se som bör ha skickats till er E-post adress med
ämnesraden “Intresseanmälan - Fiber till alla” och signera avtalet digitalt med ert
mobila Bank-Id.
b. Om ni saknar ovan nämnda mail, gå direkt till http://fibertillalla.se och skriv in din
adress för att anmäla intresse. Signera därefter avtalet digitalt med ert mobila
Bank-Id.
2. Skriv ut och fyll i avtalet som går att hämta från
https://starrkarrsfiber.se/documents/Anslutningsavtal%20Starrka%CC%88rr.pdf och skicka
in detta brevledes till Zitius.
3. Skriv under avtalet som bör ha skickats ut från Zitius till er postadress.
4. Kontakta Zitius och be dem skicka hem ett informationspaket med avtal till er.
Har ni några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta Zitius kundtjänst:
020-118500, web: http://fibertillalla.se/kontakta_oss.
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Markavtal
För närvarande har vi totalt drygt 70% av avtalen klara. Vissa områden är fortsatt i behov av
förstärkning, och de som känner att de kan bidra i processen med att administrera en klick markavtal
i ett område - tveka inte att kontakta markavtalskoordinator Anders Bern på
markavtal@starrkarrsfiber.se eller via Facebook. All hjälp är tacksam, även om det bara handlar om
att gå runt bland era egna grannar.
Område

Färdigt Status

Område

Färdigt Status

Bräcke

11%

Ryd

59%

Burhult

69%

Sannum

50%

Djupevik

69%

Starrkärr

87%

Hältorp

98%

Möjligt att påbörja

Svenstorp

100%

Hult

100%

Möjligt att påbörja

Uspastorp

36%

Järnbo

82%

Möjligt att påbörja

Utby

78%

Ranneberg

100%

Möjligt att påbörja

Vimmersjön

50%

Relsbo

68%

Ölanda

64%

Möjligt att påbörja

Behövs extra motivation för en insats så ber vi att få påminna om att fiberförläggning naturligtvis
inte kan påbörjas i ett område innan avtal för att förlägga i mark finns på plats. Styrelsen och
befintliga områdesansvariga kan inte göra mycket mer åt resursbristen i de områden som släpar
efter, där krävs att ni som känner att ni kan göra en insats träder fram. Risken är annars att fiber
dröjer för medlemmar i dessa områden.

Mer information
Se https://starrkarrsfiber.se, Facebook: https://www.facebook.com/groups/214313205435143
Zitius kundtjänst: 020-118500, web: http://fibertillalla.se/kontakta_oss.
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