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Anders Barke
Stadsnät- & telefoniansvarig
tel: 0251-31 456
fax: 0251-31 479
e-post: anders.barke@alvdalen.se

Hej!
Fiberanslutningsarbetet i Älvdalens Kyrkby framskrider enligt planerna.
Nu har turen kommit till Norra Kyrkbyn, området från Spelebo och norrut, längs
Villavägen, upp till Parkvägen, Snickarvägen och Smedvägen, och slutligen
Besparingsgaraget
På baksidan av detta blad kan ni se planeringen för grävningen, där de röda linjerna visar
planen för grävningen.
Ni som bor längs Villavägen, notera att vi tänker ansluta fastigheterna från två olika
vägar: Villavägen, jämna nummer ansluts på östra sidan, från stigen/promenadvägen
mellan slakteriet/HSB och era fastigheter, samt från Ängesvägen.
Villavägen, udda nummer, ansluts på Villavägens östra sida, utom Villavägen 19 och 21,
som ansluts från Bygglagretsidan. Se också kartskissen.
Vi kommer att lämna anslutningsmöjlighet för varje fastighet vi passerar, oavsett om ni
anmält intresse eller skrivit avtal om anslutning. Vi lämnar en 7 mm grov slang (som en
blyertspenna), i er tomtgräns.
Jag vill att ni nu bestämmer, var är den lämpligaste punkten vid tomtgränsen, att gå in
med slangen, för att underlätta för er, den dag ni vill ansluta er.
Tänk så här: Var står husets fasta punkt, TV:n, idag? Där är det lämpligt att gå in med
fibern, så att ni kan ansluta TV:n direkt till fibern den dag det är dags. Där kan ni sedan
också placera det trådlösa datamodemet, för att sprida surfmöjligheter i huset.
När ni bestämt detta vill jag att ni sätter en pinne i tomtgränsen, som markerar var vi ska
lämna anslutningspunkten, så att det blir så lätt som möjligt för er att göra ett spår i
gräsmattan, 2-3 dm djupt, där ni kan lägga den slang ni får av kommunen, så att ni kan bli
inkopplade på kommunens fibernät, ”Norra Dalarnas Stadsnät”. Ni kan också komma
överens om detta med grävarna, när de börjar närma sig er fastighet.
Hör gärna av er med frågor. Läs också mer om kommunens fiberarbete på
www.alvdalen.se, där också anslutningsavtalet finns.
Gör intresseanmälan om fiberanslutning till fiberanslutning@alvdalen.se Lämna med
fastighetsbeteckning, adress och telefonnummer.
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Observera att kartbilden är ungefärlig, och kommer säkert att förändras under arbetets
gång.
Med vänliga hälsningar: Anders Barke
Postadress:
Box 100
796 22 Älvdalen

Besöksadress:
Permatsvägen 1

Telefon:
0251-31 300
0251-31 209 (fax)

Plusgiro: 36977-7
Bankgiro: 991-1942

Org nr: 212000-2197
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se
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