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FIBERUTBYGGNAD I ÅRJÄNGS KOMMUN
PÅGÅENDE BYGGNATION

CENTRALORTEN ÅRJÄNG

SIGNAL I NÄTET

Noden i Töcksfors är färdig för installation av fiber. All kanalisation är indragen.

Delar av stamnätet i centrala Årjäng är
redan förlagd med slang. Under december påbörjas grovprojekteringen av villaoch industriområden.

Avtalet med Telia är klart och den
tekniska planeringen startade tillsammans med Telia den 21 november.

Första fördelningsnoden i tätorten är
under utbyggnad. Till denna kommer
även en del kunder i SN-Fiber att kopplas.
Grävning pågår fortsatt i centrala Töcksfors. Under V. 48 påbörjas grävningen
för Hagvägen i SN-Fiber. Detta sker i
samförläggning med kommunen.
Installation av luftoptokablar pågår i
SellNet.
Svetsning av fiber pågår fortsatt och
fokus ligger just nu på Karlanda.

Första fördelningsnoden i tätorten är
under utbyggnad.
Under våren 2015 kommer Årjängs Nät
att skicka ut en intresseförfrågan till
fastighetsägare i tätorten. Svaren på den
kommer sedan ligga till grund för vilka
områden som kommer prioriteras för
utbyggnad.
För företag har vi också möjlighet att
lämna offert på anslutning.

Med stöd av

Information om framdrift kommer
att förmedlas allt eftersom processen
fortskrider.
Årjängs Nät tillsammans med samarbetspartners önskar alla en riktigt

God Jul
och
Gott Nytt År!
Kontakt
Årjängs Nät AB
Björnstigen 4, 672 30 Årjäng
Tel: 072-500 16 22
www.arjang.se/fiber

