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Gå in regelbundet på appen ”Boappa” och arhus.org! 

 

Information från föreningen kommer via tre kanaler 

• Appen Boappa  

• Hemsidan arhus.org 

• Anslagstavlor på garagen  

 

 

Projekt fiberinstallation - Uppstartsmöte  
 

Projektet för fiberinstallationen hade den 17 mars 
2022 ett uppstartsmöte. Vid mötet deltog represen-
tant för TELE2 som föreningen gjort beställningen 
hos. Vidare deltog representanter från entreprenö-
ren Primär som ska utföra arbetet med installation-
en. Från Århus samfällighetsförening medverkade 
ordförande och ledamöter från styrelsen samt 
några medlemmar från föreningen som visat in-
tresse att delta i projektet.  

Föreningen kommer snarast att få en grov tidsplan 
för när och hur olika arbeten ska utföras. Arbetet 
kommer att pågå med start from nu och fram till 
30 juni 2022. Avtalsstart är den 1 juli 2022 och då 
ska fiberinstallationen vara klar.  

Fiberinstallationen innebär som vi tidigare med-
delat att vårt nuvarande koax-nät för leverans av 
TV avslutas. Närmare information kommer om 
den beställning som varje fastighetsägare måste 
göra innan den 1 juli 2022  för att TV mm ska 
kunna fungera från den tidpunkten.   
 

Vad betyder det för dig 

För allas information meddelas att entreprenö-
rens personal som utför jobbet kommer att ha 
varselväst med namnet Primär på.  

Arbetet med fiberinstallationen har redan påbörjats 
till viss del med viss genomgång och kontroll av 
området. Brunnarna vid husen kommer att använ-
das av personalen för att komma ned till krypgrun-
den. Den nya kabeln för fiber läggs i kanalisation 
under husen i krypgrunden. 
 

För att kunna dra fram och installera fiber till 
varje hus behöver de som utför jobbet komma 
in i varje hus två gånger under den angivna tids-
perioden. Tidsplanen är därför mycket viktig för 
alla medlemmar och boende så att vi kan planera 
för att de som ska utföra jobbet kan komma in i 
huset. 

 

Information  

Fortlöpande information kommer att läggas ut på 
Hemsidan, Boappa samt via Århusnytt. Hör av dig 
till info@arhus.org om du har specifika frågor eller 
om du vill medverka i projektet.  

Fiber-project kickoff 

On March 17, we had first meeting with representa-
tives of TELE2 and their installation partner 
‘Primär’ to kickoff the fiber installation project. 
From our side, there were participants from the 
board as well as some other neighbours who ex-
pressed interest to be part of the project. The plan is 
to have the installation completed by 30 June 2022. 
A detailed plan will be communicated in coming 
weeks.  

What does it mean for you 

Practically speaking, it means that you’ll see person-
nel working in the area, sometimes working in the 
crawl space below your house, to detail-plan the 
fiber route through the existing channels that we 
have under our houses.  

Note that all personnel are expected to wear vests 
marking “Primär” for identification. In some 
weeks from now, they’ll also need to come inside 
each house to complete the in-house installation, a 
detailed plan for which will be communicated as 
soon as that is set. This also means that the existing 
coax network will stop functioning as soon as we 
are up-and-running with the fiber network, with an 
intention that there is no downtime in the 
switchover. More details regarding specifics of the 
switchover will be communicated as we come closer 
to switchover. 

How vill the information be communicated.  

We plan to use a mix of communication channels - 
Boappa, the website and Århusnytt depending on 
what information needs to be communicated. Should 
you have any specific questions or want to be part of 
this exciting project, feel free to get in touch at 
info@arhus.org  
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