Sommarinformation till alla beställare av fiberanslutning i område Tynderö.
Projektet fortsätter med stamgrävning på flertalet platser i området under Juli och Augusti.
Det är i skrivande stund drygt 300 fastigheter som anslutits till fibernätet och planeringen inför
sommaren ser ut som följer:
Grävarbetet fortsätter från vecka 28 från Tynderö Bygdegård vidare mot Rosböle och fram till
Kallbäcken, information om kommande sträckor kommer att publiceras så snart entreprenören
meddelat oss.
Entreprenören kallar löpande till uppstartsmöten i respektive nytt uppstartsområde.
Anslutningar som är planerade under sommarmånaderna:
Juli: ca 40-50 anslutningar.
Augusti: ca 40-50 anslutningar.
September: ca. 30 anslutningar.
Vidare uppdateringar kommer sändas ut via denna kanal för höstens arbete, återställningsarbeten
samt starten av slutbesiktningar av färdiga delområden.
Entreprenören ElTeleTeknik kommer tillsammans med gräventreprenad Meab fortsatt driva
projektet mot mål och ambitionen är att så många som möjligt av beställande fastighetsägare ska få
sin fiberanslutning klar under året. Många tillkommande beställningar har under 2019 inkommit,
vilket såklart är positivt och dessa finns nu med i projektering för att anslutas så snart det är möjligt.
De anslutningar som eventuellt planläggs till kommande vår hoppas vi kunna redovisa tidigt under
hösten men nu är det full fart framåt i många månader!
Om du som får detta brev har sålt din fastighet och har en beställning på fiber så bör du informera
den nye ägaren att kontakta Telia-Zitius kundtjänst på telefonnumret nedan för att lägga om
beställningen med de nya kontaktuppgifterna, detta för att den tillträdande kunden skall få
informationen fortsättningsvis.
Till alla som är anslutna men ännu inte fått sin Faktura/TeliaFinance-avtal så meddelar denna
avdelning att dessa i nuläget är försenade men att man arbetar ikapp flödet så snabbt som möjligt.
Telia-Zitius kundtjänst når man vid frågor eller funderingar på:
oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com eller på telefon: 020-118500.
Uppge i mailet alltid ort samt adress för beställningen.
Om man redan har aktiv fiber och har frågor så vänder man sig alltid till sin respektive
tjänsteleverantör.
En riktigt solig sommar vill vi tillönska er alla!
Mvh: Telia-Zitius.

