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FIBERUTBYGGNAD I ÅRJÄNGS KOMMUN

Det händer att vi får en del samtal från 
upprörda markägare/vägansvariga på 
grund av att marken/vägen inte är åter-
ställd tillräckligt efter grävning. Tyvärr är 
det inte alltid lätt för oss att ha full koll 
på i vilket skick alla grävda sträckor är 
efter vintern. 

Vi vill därför be alla som har synpunkter 
att kontakta områdesrepresentanten så vi 
får möjlighet att rätta till eventuella pro-
blemområden innan missnöje uppstår.

Det är också viktigt att alla medlemmar 
gör sin insats och hjälper till med städ-
ning i naturen.

Med stöd av

UPPMANING!UPPKOPPLING AV FIBERNÄTET

Vi får en del frågor om när nätet kommer att kopplas upp och när det går att köpa tjänster.  
Tråkigt, men sanningsenligt så har vi inget klart svar på det ännu. 

Det är en del fysiskt arbete kvar med att koppla ihop nätet, d.v.s. några grävsträckor kvar, en 
del luftkabel som ska sättas upp, fiber ska blåsas in i den nedgrävda slangen och alla kopp-
lingspunkter ska svetsas ihop. Detta arbete kommer att fortsätta en bra bit in under hösten. 

Men det är ett avtal med en kommunikationsoperatör (KO) som nu är den viktigaste pus-
selbiten för tidsplanen i när nätet blir uppkopplat. Här har vi tyvärr blivit försenade på grund 
av att vi var tvungna att återkalla tilldelningsbeskedet då tidigare KO inte stod fast vid sitt 
anbud. Ny upphandling är genomförd, utvärdering pågår men det kommer att ta ytterligare 
några månader innan vi har ett avtal. Därefter är det brukligt att KO:n behöver 12-16 veckor 
på sig att installera aktiv utrustning. I vilken ordning alla noder därefter kopplas upp bestäms  
i samarbete med KO:n och av hur långt i den fysiska installationsprocessen området är. 
Det är därför svårt för oss idag att gå ut och säga ett fast datum för en uppkoppling som gäl-
ler alla. 

Kontakt
Årjängs Nät AB

Björnstigen 4, 672 30 Årjäng
Tel: 072-500 16 22

www.arjang.se/fiber

    

       ”Tillgång till bredband skapar

     helt nya möjligheter, inte minst 

eftersom digitala tjänster kan skapa en mer 

kostnadseffektiv och individanpassad välfärd inom 

skola, vård, omsorg och kultur”

Svenska Stadsnätsföreningen   


