Nyhetsbrev December 2017
Vi är nu inne i slutskedet av detta stora fiberprojekt och allt är nu färdiggrävt.
Våra entreprenörer har gjort ett fantastiskt arbete, ett stort Tack till er alla!

Installationsläget
I mitten av november återstod en del fastigheter att installera. Det är i huvudsak inom tätorten
utmed 41:an och på Stationsvägen samt sista etappen i Sundholmen. Vi har även kvar på Bosgården
i Horred. Vår förhoppning är att mycket av detta kommer att vara klart till årsskiftet men en del
återstår till januari.

Byanätsavgiften
Första faktureringen var planerad till oktober och skulle avse kvartal 4 men styrelsen har beslutat att
vänta till slutet av december och den fakturan avser då november till mars, alltså 5 mån x 70 = 350
kronor med betalning 31 januari. Detta gäller anslutningar som installerats fram till början av
november och som var aktiverade.
För de som installerats senare kommer vi att fakturera under januari för kvartal 1 förutsatt att det
blir klart under december. Det blir då 3 mån x 70 = 210 kronor. För de som inte får installerat förrän i
januari blir det 2 mån x 70 = 140 kronor som faktureras under februari.

Omkoppling av nätet
När vårt nät i juli kopplades upp mot Varberg Energi så blev det en tillfällig lösning eftersom
länsstyrelsen skulle undersöka gamla boplatser mellan Veddige och länsgränsen. När detta blev klart
påbörjade Varberg Energi arbetet på denna sträcka. Det kommer att bli en omkoppling av vårt nät
och förhoppningsvis blir det ett kort stopp som inte medför några större problem för era
anslutningar. Det kan eventuellt medföra omstart av bostadsswitchen men vi återkommer i god tid
med vad det kan innebära och tidpunkten för omkopplingen.

God Jul och Gott Nytt Fiberår

önskas er alla medlemmar av oss i styrelsen för Fiber väster om Viskan.

