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Slottsskogens Vägföreningen informerar angående
fiber i gatan
Med anledning av att många medlemmar i vår Vägföreningen har anmält
intresse att få bredband via IP Only har Vägföreningen inget annat val än
att tillåta deras entreprenör att gräva i våra vägar för att bereda plats för
sin fiberkabel.
Ur Vägföreningens perspektiv är detta grävarbete absolut inget vi önskar
oss. Vi har tidigare låtit Bålsta kabel tv grävt för fiber på Lötenvägen och
Blåbodavägen vilket ledde till mycket besvär för både dom boende och
styrelsen eftersom Bålsta kabel Tv inte alls ville stå för de skador som man
åsamkat våra vägar detta trots att foto dokumentering och besiktning
gjorde innan arbetet påbörjades.
Kabelgraven kommer att grävas i dikeskanten på ena sidan av vägen och
för att försörja fastigheterna på andra sidan kommer vägen att grävas av
vid var annan fastighet. Detta kommer naturligtvis att medföra stor
olägenhet för trafiken. Alla infarter där man passerar med kabeln kommer
också att grävas av.
Oavsett om man har beställt fiberuppkoppling eller ej till sin fastighet
kommer man att drabbas av de besvär som vi beskrivit.
Det kan heller inte uteslutas att projektet kan komma att medföra
extrakostnader för medlemmarna om Vägföreningen och entreprenören
inte kan enas när det gäller skadorna på vägarna som uppkommit och nu
måste repareras.
Arbetena kommer att ta ca två månader att färdigställa enligt
projektledaren, och han vill komma igång under våren.
Ägare till nätet och tillika huvudentreprenör är IP Only.
IP Only har anlitat ett företag som heter EL-TEL vars projektledare Leif
Lindkvist skall ansvara för projekteringen. ( Leif Lindkvist bor i området.)
EL-TEL har i sin tur anlitat ett företag som skall sköta grävandet.
Antalet aktörer som deltar i projektet gör det inte lätt när det gäller att
utkräva ansvar för uppkomna skador och problem, för sådana kommer det
att bli det är vi i styrelsen helt övertygade om.
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