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Fibernet i Nygårdsvængerne
Fibernetselskabet Onefiber by Global Connect har besluttet at udlægge fibernet i vores bebyggelse.
Kablerne graves ned i fortovene, og adgangen til det enkelte hus vil være via entreen/forstuen.
Der bliver opsat tre fordelerbokse i bebyggelsen, en på hjørnet ved Holmevænget 1, en ved hækken
på hjørnet ved Nygårdsvænget 10, og en langs græsarealet mod Nygårdsvænget 15. De tre
placeringer er markeret med orange spraymaling i græsset.
Der er for en god uges tid siden lagt en flyer i postkasserne, der beskriver, at Onefiber vil lægge
kabler i vores nærområde. I denne uges ”Ugeavisen” (uge 36) på side 25 er en stor annonce for
projektet. Som beskrevet i de to annonceringer kan man melde sig til etablering af fibernet på
Onefibers hjemmeside www.onefiber.dk.
Gravearbejdet i området forventes at starte i slutningen af september. Der vil ikke fra
entreprenørens side blive givet nærmere oplysninger om, hvornår man kommer og graver/skyder
kabel ind til de parceller, der har tilmeldt sig tilslutning til nettet, man må selv holde sig orienteret
ved at se på fremdriften i gravearbejdet.
Entreprenøren forventer at grave et stykke fra morgenstunden, nedlægge kablet og derefter retablere
stykket til igen. Der skulle således ikke være problemer med fremkommelighed over flere dage.
Ved installation hos den enkelte grundejer vil der så vidt muligt blive ”skudt ind til huset, men der
skal graves et hul ved huset for at få kablet op til adgang til huset. Muligvis er det også nødvendigt
at grave andre steder på vejen ind for at sikre, at man ikke ødelægger fjernvarme, kloakker o.a.
Indendørs vil der blive opsat en lille boks på væggen, hvor kablet kommer ind. Herfra kan man
tilslutte den router, man modtager fra den internetudbyder, man har valgt.
Ønsker man den gratis fremføring helt ind i huset, skal man tilmelde sig hurtigst muligt og inden
18. september, i god tid før de starter gravearbejdet.
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