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Nu har vi faktiskt startat!! Vi har smugit igång i Hult tillsammans med Fortum med att dra rör för 
att blåsa fiber i. Fortum byter delar av luftledningarna till jordkabel i vårt område. Vi kommer att 
följa med Fortum i fler områden, dels för att spara pengar men också för att minska olägenheterna 
för markägare. Jämfört med tidigare planering så är detta lite sent, men förseningen beror inte på 
oss. Det har bland annat saknats en projektör för att göra definitiva planer för kabeldragningen. En 
person med gedigen erfarenhet av just fiberförläggning är engagerad för de tre Ulvsby-föreingarnas 
räkning. Hans uppgift blir att kostnadsberäkna och riskbedöma de olika delarna i projetet, vilket har 
varit ett krav från alla inblandade parter.

En annan glad nyhet är att föreningen sedan årsstämman har fått tilldelning ur potten för 
kanalisationsbidrag. Ytterligare SEK 3 000 per fastighet kommer därmed att frigöras, men om eller 
hur detta påverkar storleken på medlemmarnas insatser vet vi i dagsläget inte.  

Inom kort kommer vi att skicka ut anmodan att betala in den första delbetalningen.

Fram till idag har vi 114 anslutningar avtalade, mer än tillräckligt för att våra samarbetspartners ska 
sätta igång jobbet. Men för de fastighetsägare som ännu inte bestämt så börjar det bli kritiskt! Det 
gäller att ha tecknat avtal innan grävskopan kommer fram till området där fastigheten ligger.

Övertala era obeslutsamma grannar! Det kommer inte att bli billigare. Radionäten (3G/4G) kommer 
inte heller att bli billigare än fiber eller att innehålla samma tjänsteutbud! Kapaciteten i dessa nät 
kommer dessutom inte att garanteras på samma sätt som det görs i fibernäten.

Vet ni med er att nya grannar är på väg att flytta in i ert område så kontakta gärna någon i styrelsen, 
så kan vi ge dem fullständig information. 

Detta nyhetsbrev kommer även att delas ut i alla brevlådor i området.
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