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Tjurkhult Infrastruktur
Ekonomisk Förening

 
 
 

-Skapar förutsättningar för en levande landsbygd!

Aktuell information
 

 
Grävningen pågår enligt plan och fiberrör som skall blåsas beräknas vara klara den 31/10 -
13. Återstående rör och återställning av schakten kommer fortsätta efter detta datum.
 
Blåsning av fiber planeras att börja  4/11-13  Fiberentreprenaden kommer att utföras av 
Relacom AB, som använder sig av Networks Solutions för att utföra arbetet.
Se separat infoblad om vad som ska vara klart i fastigheten innan blåsning och installation 
kan ske.
 
Om allt går bra så kommer installationerna in i husen att ske under v48-49. Bokningslista 
om när Networks Solutions installatörer kommer till er fastighet skickas ut veckan före.
 
Tjurkhult Infrastruktur Ek. För. har tecknat avtal med Karlshamn Energi AB för driften av 
nätet.
 
Gå in på www.tiek.se klicka på ”utbud” för att se vilka tjänster vi får tillgång till. Kolla även 
om era nuvarande abonnemang (Tv, Internet, Telefoni) kan flyttas över till fiberanslutningen 
eller måste sägas upp.
 
Preliminärt kommer nätet att vara igång v50.
 

Viktig information inför driftsättning!

Nyheter!
 
2013-10-30 Fiberblåsningen inleds 
på måndag den 4/11 2013
 
2013-10-24  Vi har tecknat avtal med 
Karlshamn Energi AB vad gäller 
Kommunikationsoperatör.
 
2013-10-21  Vi har tecknat avtal med 
Relacom AB vad gäller 
fiberentreprenaden.
 
2013-10-13 Upphandlingen  
avslutades 4/10 2013 vi kommer att 
presentera de vinnande 
anbudsgivarna när vi teknat avtal.
 
2013-09-04  Upphandlingen av 
"Fibrering av kanalisation i Tjurkhult" 
(fiberblåsningen) är publicerad på 
Visma TendSign.
 
2013-09-04  Upphandlingen av 
Kommunikationsoperatör för fibernät 
är publicerad på Visma TendSign.
 
2013-07-10 Upphandlingen av 
”Etapp 2” är avslutad och ett avtal 
har tecknats med Rolf Johansson 
Schakt & Transport AB. Schaktstart 
är beräknad till den 14 augusti.
 
2013-06-15 Tidigare förstasidor finns 
sparade som pdf-fil  under sidan 
DOKUMENT.
 
2013-05-10 Upphandlingen för 
grävningen till Ettap 2 publicerades 
på Visma TendSign. TendSign är ett 
verktyg som hjälper till vid 
upphandling.
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Reservera redan nu den 5/12 kl 18.30 då det blir informationsmöte i Tjurkhult skola.
 

Representanter från Karlshamn Energi AB och föreningen visar hur ni kommer igång med er 
fiber och reder ut eventuella frågor.

 
För er egen skull, obligatorisk närvaro!

 
Glöm inte att gå in på www.tiek.se för att hålla dig uppdaterad på vad som händer. 
 
 
 
 
 
 

//Styrelsen
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