Vad ska jag ”fylla” mitt bredband med?
Styrelsen undersöker möjligheten till att förhandla fram tele, data och TVpaket. Vad undersökning leder till är i skrivande stund svårt att sia om.
De som bor i Risen och ”provinkopplats” har var för sig fått undersöka
marknaden och tecknat avtal med olika leverantörer om tjänster.
Gå gärna in på Varbergs Energis hemsida (www.varbergsenergi.se), där du
kan få mer information. Se i rutan: net@seaside.

Dagsverken
Tillhör du de som ännu inte fått möjlighet att göra dina dagsverken? I
några byar har redan deras dagsverken tagit slut. Där kan de behöva just
din hjälp. Ring upp din byrepresentant och hör var du kan göra dina
dagar.
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Vem ska jag kontakta?
De åtta byarna + Store sten har sina egna projektgrupper. Det är till dina
”byrepresentanter” som du i första hand ska vända dig om du har frågor.

Telefonnummer
Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-440 15 och Jan-Bertil Borrbring
0340-440 01
Dagsås: Lennart Skärbäck 0340-450 05, Patrik Ragnarsson 0340-67 10 60
och Christian Carlsson 0340-450 36
Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-913 25, Sven Arvidsson
0346-911 56 och Erik Lindahl 0346-912 00
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-441 09, Torbjörn Carlsson 0340-440 83
och Fredrik Johansson 0340-441 02
Gödeby: Anders Boräng 0346-595 22, Mattias Kjerrman 0346-221 40 och
Jens Gustafsson 0346-220 10
Lastad: Fredrik Karlsson 0346-912 89, Lennart Nilsson 0346-911 70 och
Örjan Svensson 0346-910 14
Risen: Kjell Sennstam 0346-910 81, Martin Rimby 0346-913 23 och
Fredrik Ryberg 0346-910 44
Store sten: Håkan Handin 0340-403 63
Ästad: Bertil Svensson 0340-460 64, Bernt Carlsson 0340-460 02 och
Birgitta Bengtsson 0340-460 46

Nu börjar
inkopplingarna
i hemmen.
Prov av systemet
Några fastigheter i Risen har kopplats in. Systemet fungerar alldeles utmärkt, utom
för en fastighet. Erfarenheter från denna provinkoppling använder vi i det fortsatta
gemensamma arbetet. Vi fortsätter med att svetsa och göra klart för inkoppling av
fler hem.

Personlig kallelse till utlämning av bostadsswitch
När allt är klart för inkoppling inom en nod (som kan vara en hel by eller en del av
flera byar) kommer en personlig kallelse till den person som tecknat medlemskapet i
föreningen. Vid mötet som kräver den personens närvaro, lämnas bostadsswitchen
ut mot kvittens. Vidare görs de ekonomiska handlingarna klara för debitering av
serviceavgiften (ett medgivande av autogiro). Du kommer få detaljerad information
med kallelsen.

Lite mer tjat…
Som du ser händer saker i snabb takt nu. Inkoppling av en nod sker först sedan alla
inom den noden har grävt klart och fört in tuben (DB 1) i sitt hus (innan dess kan
fibern inte blåsas in). För att inte sinka för dig eller de andra – gör klart arbetet på
din tomt nu! Hör mer dina byrepresentanter om du är osäker över hur du ska göra.

Material på vift
Tre vägskyltar (varnings/vägarbete) saknas. Kontakta materielansvarige Ingvar
Carlsson, Jällsjö, om du vet var dessa finns.

Inne i ditt hem
För installationer och inköp av material i varje hem rekommenderar SiDnet någon
av de leverantörer som finns på sidan 3. Det finns säkert flera och har du redan en
kontakt med ett annat företag som brukar göra el- och teleinstallationer i ditt hus
ska du självklart använda dem.
Dessa kan också hjälpa till med råd om kabeldragning i huset etc. i samband med
installationen.
SiDnet:s projektledning har tyvärr ingen möjlighet att bistå med sådan hjälp.

Så här ser den preliminära planen ut just nu för
vecka 3-4 (Notera att ändringar på planen är troliga och kan

Risen

komma med kort varsel)

På prov har 15 hus kopplats in. 14 fungerade helt perfekt. Svetsning i
hemmen av resterande hus sker från 22/1.

Bråten

Store sten

Fiberkassetter är utlämnade. Slangar är uppmärkta. Klart
för att blåsa in kabel och fiber i hemmen.

Dagsås
Allt är schaktat. Fiberkassetter är utlämnade. Ska GPSinmätas. Väntar på att Varbergs Energi skall leverera kabel. I
kabeln skall de senare göra en blåsning. Ska beställa kabel och
fiber.

Inkopplat och klart (kabel och fiber) i så gott som alla hem. Karlsro är
inte riktigt klart. Väntar på att Varbergs Energi skall leverera kabel. I
kabeln skall de senare göra en blåsning.

Ästad
Uppmärkning av kablar och skåp klart. Börjar blåsa in fiber i w 3.
Därefter sker svetsning i hemmen.

Folkared
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Klara med inblåsning och svetsning. Väntar på bygdegårdsnoden.

Frigärde
Ugglehult ska påbörjas. Där skall samförläggning (elkabel och
vår fiber) med Varbergs Energi göras. Området är inte
uppmärkt.

Gödeby
Uppmärkning av kablar och skåp klart. Börjar blåsa in fiber i
w 4. Därefter sker svetsning i hemmen. De som ännu inte
grävt in till husen – gör det nu, för att inte försena.

Lastad
Blåser in fiber.

Lokala dataleverantörer
Datahörnan
P.C Data
Pinnaso Data
Frigärde TVservice
Köinge Radio
& TV
ECE Data

Norrgatan 11,
Varberg
Drottninggatan 12 ,
Varberg
Fastarpsvägen 36,
Tvååker
Frigärde, Tvååker

0340-89897

www.datahornan.com

0340-80909

www.pcdata.se

Köinge, Ullared

0346-23112

Skreavägen 17,
Falkenberg

0346-715950

0340-40303
0340-44080

www.ecedata.se

Vid kontakter med främst ECE Data, P.C Data och Datahörnan, tala om att du
tillhör SiDnet så får du rabatt på inköpen.

