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Hej Christelle,
Vad kul att höra, för våran del så har det varit rätt investerat för oss att gå över till fiber i samfälligheten.
Det som står om IP Only där de har fått dåligt betyg är främst markägarfrågor på landsbygden, det kan då ha
inneburit att personen som velat gräva in fiber har behövt gå över en annan persons mark. Där har det blivit lite
dispyt.
Men som svar på din frågor;
Det har fungerat smidigt under projektet och har rullat på, en del missöden med avgränsa kablar som inte var
markerade men detta har man löst omgående på plats. Sen har IP Only inte varit så duktiga på att informera
löpande, där var vi på IP Only mycket i början men vi gick sedan över att ta kontakt med deras UE Eltel.
Jätteduktiga personer som arbetade på Eltels ue som utförde markschaktningen och dragningen av fiber, ett
företag från Nyköping.

Gällande återställningen så är det inte klart ännu, man blev klar med installationen av fibern strax innan jul
och vi valde att flytta slutbesiktningen när snön kom och la sig. Vi kommer att ta upp detta igen under våren.
Men där våra boenden har upplevt problem med flytt av grindar, staket m.m. har deras UE löst det på väldigt
smidigt sätt.

Vi skulle välja IP Only igen, vi skrev avtal med dem innan sommaren förra året och de lovade att vara klara till
jul om majoriteten väljer att hoppa på deras erbjudande med fiber. Och det ordet höll IP Only med råge, är
riktigt nöjd med deras arbete.
Om du skulle ha mer frågor eller råd så kan du även slå mig en signal på, 0705098013
Med vänlig hälsning,
Linus Ask
Hämta Outlook för iOS
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