Informationsbrev angående fiber
utbyggnad Ytternäs/Vreta
Hej,
Vi på Sandström AB har fått i uppdrag av IP Only att bygga fibernät åt Uppsala Stadsnät. Ca 70 % i
erat område har beställt fiber och dessa har fått ett informationsbrev hur denna byggnation kommer
att gå till. Här kommer nu en mer detaljerad tidplan samt information till samtliga boende i området.
Utbyggnationen av fiber i erat område innebär att vi kommer att arbeta med grävmaskiner och dylikt
samt ha personal på vägar och trottoarer. Självklart följer vi gällande regler för avstängningar samt
att vi kommer återställa markarbeten enligt överenskommelse med väghållare och fastighetsägare.
Vi har träffat några boende i området för att gå igenom var befintliga vattensystem finns, men prata
gärna med våra grävmaskinister om just ni känner till något som de skall akta sig för. I tidplan på sida
2 ser ni hur och när den tänkta schakten, markerad med röda linjer, är planerad.
Vill dock förtydliga att schakter på tomtmark för dom bokade kunderna kan ske när som helst, så fort
projektering med berörd kund är utförd, utan ytterligare avisering.
Av naturliga skäl medför denna typ av utbyggnad en del störningar i framkomligheten. Vi hoppas att
ni har överseende med detta.
I området kommer det cirkulera rätt mycket folk från oss och våra underentreprenörer under
utbyggnationen och samtliga personer skall kunna identifiera sig med ett ID06 som är en typ
legitimation. Se följande länk för mer information www.id06.se.
Följande entreprenörer och underentreprenörer används i området
•
•
•
•
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Mon

Även entreprenörer till Vattenfall, då även de kommer förlägga kabel, kommer finnas i området. Där
deras markarbeten pågår har vi inget ansvar. Deras schaktstråk är markerade med blåa streck på
kartan.
Har ni frågor kan ni kontakta mig Fredrik Lindström, projektledare åt Sandström och jobbar på NDN
Nätdesign, på telefon 070-7647929.

Vänliga hälsningar,
Fredrik

