
Hej!

Vattenfall har meddelat oss att de inom någon månad kommer stoppa sin del av projektet i Vålarö 
på obestämd tid. Information om detta har skickats från Vattenfall till samfällighetens styrelse.

Vill berätta att Gästabudstaden kommer slutföra utbyggnad av fiber i hela Vålarö! 

Sedan en tid är vi igång med grävning på Id- och Mörtvägen. Kommer även ta vid på Gäddvägen 
där Vattenfall avslutar. Grävlaget från Klerdals som grävt tomter utför arbetet.

Hela västra delen är färdiggrävd och de hus som återstår att installera är upplagda för blåsning av
fiber. För västra delen troligen under första kvartalet 2021.

Östra delen dvs Id-, Mört-, Gäddvägen och Kummelviken borde bli installerade under andra 
kvartalet 2021.

Blåsning av fiber kan hindras om det blir vinter och stark kyla. I så fall försenas planerna.

Inför installation blir du uppringd för tidsbokning av vår entreprenör Optoteknik AB.

Som alla vet vid det här laget så bedömer Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i 
samhället som mycket hög.

För att skydda kunder och vår personal har Gästabudstaden särskilda rutiner vid installationer och
servicearbeten.

Nedanstående rutin gäller för fibertekniker från Gästabudstaden och våra entreprenörer/partners.

• Innan besöket ringer vi och kontrollerar att det inte finns sjukdom hos kund.

• Ber att du svarar i telefon även om du inte känner igen numret. Om kontrollsamtal inte kan 
genomföras ställer vi in installationen.

• Våra tekniker spritar händer före och efter kundbesök.

• Vi ber våra kunder att inte uppehålla sig i samma rum/del av byggnaden som våra tekniker.

• Våra tekniker har rätt att avbryta en installation om kund av någon anledning inte vill följa våra 
instruktioner

Tack för din förståelse.

När fibern är blåst är din adress registrerad som ansluten till Stadsnätet. Det innebär att du då kan 
beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att 
utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats.
Klicka på bifogad länk så kommer du till vår webbplats, där finns information om företagen som du
kan välja mellan: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14
Kontakta någon/några av dem och beställ Internet och TV. Jämför villkoren – det brukar löna sig.

Med vänlig hälsning! 
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