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Informationsmöte 19 september 18.00 Biblioteket Sunne
Vi har nu repris på vårt informationsmöte i maj dit vi bjudit in Eltel och samtliga
tjänsteleverantörer som vi kan teckna abonnemang hos dvs. Telia, Alltele, Universal,
Bredband2, Bahnhof, T3, Tyfon och Netatonce. Förbered er gärna genom att läsa
sammanfattningen från mötet i maj samt titta på tjänsteleverantörernas
presentationer. Här är internetadressen dit: www.rottnerosfiber.se/infomote.html
Mötet är i Frykensalen i Biblioteket i Sunne den 19 september kl. 18.00. Välkomna.

Nu börjar vårt fibernätet fungera
Vi är i stort sett färdiga i Bråsstorp och längs Gräsmarksvägen fram till E45. Grävning
pågår i övriga områden. Eftersom vi blivit betydligt fler efter att entreprenören
startade har tidplanen behövt revideras, men vi kommer att bli klara innan årsskiftet.
Allteftersom fibern blåses i kanalisationen kommer installationen av mediakonvertern
att genomföras. Den som installerar ringer er och kommer överens om en tidpunkt för
installation.
När mediakonvertern är installerad kan ni kontrollera om den är driftsatt så ni kan få
tjänster levererade. Gå in på www.bredbanswebben.se för att kontrollera vilka
tjänster ni kan beställa. På första sidan skriv in Rottneros, fastighetens postadress.
OBS! ni måste se till att mediakonvertern har ström annars kan inte installatörerna
kontrollera att allt fungerar.

Grävning på din tomt
Ni som tecknat tilläggsavtalet för grävning på er tomt, kom ihåg att markera var ni har
egna ledningar och se till att flytta undan eventuella hinder där grävningen ska göras
t.ex. buskar, cementplattor mm själva. Detta för att ni inte ska behöva bli debiterade
extra för dessa kostnader om grävarna behöver göra det åt er.

Du kan fortfarande teckna anslutningsavtal
Eftersom vi nu startat grävning i hela vårt område måste vi ge en offert på
anslutningskostnaden den är minst det som gällt fram till nu, dvs 12.250:- samt en
administrationsavgift på 1.000:-.
Mer information hittar du på vår hemsida http://www.rottnerosfiber.se vår mailadress
är: info@rottnerosfiber.se. Du kan också kontakta oss via brev på:
Rottnerosfiber Ek.för.
c/o Börje Wilhelmsson
Bråsstorp 63, 686 94 Rottneros.
Styrelsen Rottnerosfiber Ek.för.

