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Information om kommande bredbandsarbeten i

Södra och Norra Byskeby samt FällanStensjön
Denna information gäller dig som har beställt en fiberanslutning till ditt hushåll eller
fritidsboende i Byske (utanför tätort), Byske (inom tätort), Södra Byskeby till
Landfors eller Fällan-Stensjön.
Våra entreprenörer och fibertekniker kommer att arbeta i era byar under höst/vinter
vilket ger möjligheten till att driftsätta era anslutningar redan i början av 2020.
Du kommer därför att behöva gräva på egen tomt innan tjälen sätter sig.
Under närmsta tiden kommer vi att åka ut och sätta ut en markeringssticka där du
ska börja gräva fram till önskad plats på ditt hus. Önskvärt är att grävningen på
din egen tomtmark är klar senast 21 oktober. Instruktioner finns bifogat.
Du som inte har optorör vid husvägg
Du behöver gräva en kabelgrav från markeringsstickan fram till dit du önskar dra in
fibern i huset. När du har lagt ner optorör, markeringsband och tätat din
kanalisation ska du återfylla kabelgraven enligt bifogad instruktion. Lämna
kabelgraven öppen en meter från husvägg.
Du som redan har optorör vid husvägg
Du behöver gräva fram optoröret och frilägga det en meter så att det sedan kan
riktas upp mot husväggen i en mjuk böj.
Om du önskar dra in fibern på annan plats i huset än där optoröret nu ligger
behöver du även då frilägga optoröret en meter så att röret gör en mjuk sväng
innan den går vidare dit du vill ha din fiberanslutning. Du behöver själv gräva dit du
önskar dra in fibern i ditt hus.
Material och besiktning av kabelgrav
Den 16-17 oktober samt 21 oktober kommer vi att åka runt i området och besikta
kabelgrav. I samband med det lämnar vi ut optorör, markeringsband och
tätproppar. Du behöver inte vara hemma då. Hämtning av material ska inte göras
på Skellefteå Krafts förråd på Degerbyn.
Vi återkommer med information om borrning i husvägg.
Har du frågor kan du kontakta projektledaren Sören Wikberg.
Tel: 070-553 54 44
E-post: soren@skero.se
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