Nyhetsbrev från Norra Ny fiber, december 2018
av Okänd författare
licensieras enligt

Vid det här laget har ganska många hushåll mellan Loffstrand och Nedre Värnäs fått fiber
installerat. Äntligen! Vi hoppas att ni som har börjat använda olika tjänster via fiber är nöjda.
Vi vet också att flera fastigheter i det området har blivit överhoppade, vilket vi beklagar. Vi
har inte fått något tillfredsställande svar på varför. Vi har väl alla sett hur de olika arbetslagen
har hoppat fram och tillbaka mellan byarna och inte arbetat konsekvent, by för by. Vi har fått
besked från Relacom att de fastigheter som har blivit överhoppade har första prioritet till
våren 2019. Relacoms ambition har också varit att nå fram till Nedre Värnäs/Björby innan
vintern och tjälen sätter stopp, men vi kan nog räkna med att årets grävsäsong i stort sett är
över. Under nästa år ska hela området, upp till Femtån, vara färdigställt, enligt planerna.
Norra Ny fiber kommer att finnas kvar fram tills att hela projektet är genomfört och fungerar.
Då kommer föreningen att upphöra. Vi har för närvarande en låg aktivitet i föreningen, vi
håller kontakt med Relacom för att få veta hur allt går, och vi har styrelsemöten vid behov.
Årsmöte 2019 kommer vi att ha, det annonseras i Torsbybladet fram på vårkanten.
När fibern väl är installerad, ska man välja vilka tjänster man vill ha. Det är inte alltid så lätt.
Den som inte har tillgång till internet och kan se vad som finns för vårt område (finns på
plattformen zmarket.se), kan vända sig till någon i föreningens styrelse, så ska vi försöka
hjälpa till. Flera har också vänt sig direkt till någon firma som säljer dessa tjänster, som till
exempel Euronics, Audio Video med flera. Säljare från Telia går också runt och knackar dörr.
Inom några år kommer kopparnätet för telefon att vara ett minne blott. Den som då vill
fortsätta att ha en fast telefon och inte enbart mobil, kan ha det via bredband/fiber. Det kräver
dock att man har ett bredbandsabonnemang.
Det finns ytterligare tjänster som går att ha via fiber, som till exempel trygghetslarm och
kameraövervakning.
Nyheter läggs fortlöpande ut på föreningens hemsida, www.norranyfiber.se
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