
Sammanfattning av informationsmötet i bygdegården den 13 september 

2011. 

Representant för ambassadörerna Fredrik Wolff hälsade alla välkomna och lämnade sedan över 

ordet till Wexnet/Peab. 

Peab redovisade grävningen och en tidsuppskattning för projektet. 

Följande frågeställningar kom upp till diskussion med påföljande åtgärder. 

Fastigheter som berörs av servitut: 

Peab har projekterat område 1 & 2 med några resterande fastigheter servitutsmässigt i etapp2. 

Peab ska kontakta de resterande i etapp 2 inom två veckor.  Ansvarig Peab 

För område tre pågår projektering av Peab, och kontakt med berörda servitutsinnehavare där 

grävning ej klargjorts kommer ske inom 2-3 veckor.   Ansvarig Peab 

Grävförfarandet: 

Peabs upplägg för grävningen är att fiberstammarna (Stammar=del av fiber som ligger i åker, vägar 

etc.) grävs först, därefter grävs serviserna /serviser=grävningen i närhet till stammarna och in till 

respektive hus). Fibern grävs ned på 25-30cm djup i trädgårdar.  

Tidplan grävning av fiberstammar: 

Grävning av fiberstammarna i etapp 1 beräknas komma igång inom 2-3 veckor.  

Grävning av fiberstammarna i etapp2  beräknas komma igång inom 4-5 veckor.  

Grävning av fiberstammarna i etapp3  beräknas också komma igång inom 5-6 veckor. 

Allmän tidplan: 

Etapp 1&2 beräknas färdigställas i december. 

Etapp 3 beräknas färdigställas i februari. 

Hur vet jag när Peabs grävgäng kommer till min fastighet? 

Generellt gäller att Peab kontaktar samtliga fastighetsägare via ”lappning med utsatt datum när 

grävning ska ske” minst en vecka innan grävning påbörjas på respektive fastighet. Detta gäller såväl 

stammar som serviser. Beroende på väderförhållandena så kan givetvis tidpunkter förskjutas och då 

ska ny lappning ske.     Ansvarig: Peab 

Har jag någon chans att påverka grävningen på min tomt? 

När man fått lappen med datum när peab kommer, så bör man se till att vara hemma det datumet 

alternativt kontakta Peabs grävledare om man har synpunkter (Telefonnummer kommer finnas på 

hemsidan). Det är noga att man själv funderar igenom om man har några egna installationer på sin 

tomt som kan ligga i vägen för grävningen. Var tydlig med att meddela Peab sådan information.  

Markering vid hus: 

Käppar skall delas ut till samtliga fastighetsägare som i sin tur skall markera ut med käppen var på sitt 

hus man vill ha in fibern.   Ansvarig: Peab med hjälp av ambassadörerna 

Övrigt: 

Den här grävningen är inget som kommer ske över en natt och Peabs grävgäng kommer att vara på 



plats under lång tid så det bör finnas gott om tillfällen att få en pratstund med dom på plats om man 

har frågor. 

Inkoppling av IP-telefoni:  

De som väljer att ansluta sig till IP-telefoni kan, om så önskas, koppla den till sina befintliga 

telefonuttag i huset. Teledosan ansluts i Wexnets fiberswitch, och sedan via en 

telefonjacksplugg i husets förstajack. För att ej få problem med den ”gamla” koppar 

telefonin via koppar tråd, så bör den inkommande telefonkoppartråden helt kopplas bort 

från första jacket. Är du osäker på hur du ska göra detta så ta hjälp av någon 
teleinstallationsfirma. 

 

Följ gärna projektet på vår hemsida www.tavelsas.net för den senaste 

informationen……. 

 

 

 

 

 


