Vad behöver jag tänka på det närmaste?
Projektgrupperna behöver veta var i huset och på tomten du vill
ha in kabeln med fibern. Kontakta din projektgrupp om hur du
ska gå till väga då arbetssättet kan skilja något mellan olika
områden.

Vem ska jag kontakta?
De åtta byarna + Storesten har sina egna projektgrupper. Det är
till dina ”byrepresentanter” som du i första hand ska vända dig om
du har frågor.

Nu brinner det
i knutarna!
Vad händer?
Själva grävningen kom igång med en rivstart tidigare än vi
beräknade och med fler maskiner. Vi måste hinna koppla ihop
de olika byarna via en stamledning för fibern före den 15
november. Det är ett villkor för att vi ska kunna nyttja
kommunens bidrag som fullmäktige har beslutat om.

Telefonnummer;
Ästad: Bertil Svensson 0340-46064, Bernt Carlsson 0340-46002
och Birgitta Bengtsson 0340-46046
Dagsås: Lennart Skärbäck 0340-45005, Patrik Ragnarsson 0340671060 och Christian Carlsson 0340-45036
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-44109, Torbjörn Carlsson 034044083 och Fredrik Johansson 0340-44102
Risen: Kjell Sennstam 0346-91081, Martin Rimby 0346-91323
och Fredrik Ryberg 0346-91044
Gödeby: Anders Boräng 0346-59522, Mattias Kjerrman 034622140 och Jens Gustafsson 0346-22144
Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-91325, Sven Arvidsson
0346-91156 och Erik Lindahl 0346-91200
Lastad: Fredrik Karlsson 0346-91289, Lennart Nilsson 034691170 och Örjan Svensson 0346-91014
Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-44015 och Jan-Bertil Borrbring
0340-44001
Samt för Storesten: Håkan Handin 0340-40363

Dagsläget
I början av vecka 39 var 2 maskiner igång med grävning på olika
håll i bygden. Vi räknar i snitt med en grävsträcka på uppemot
1000 m/dag för en bandmaskin. I och med att tempot nu är
högt i projektet kan du med kort varsel behöva ställa upp med
en arbetsinsats – din egen eller inhoppares. Kan vi inte hålla
maskinerna igång inom vårt projekt riskerar vi att entreprenören
använder dem i andra arbeten. Därmed hotas deadline 15/11,
kommunens bidrag och vår ekonomiska kalkyl.

Snälla!
Ha överseende med att vi för närvarande inte kan ha bättre
framförhållning. Projektgrupperna jobbar nu hårt för att få fram
grävschema för de olika byarna.

Så här ser den preliminära planen ut just nu för
vecka 40-41 (Notera att ändringar på planen är troliga och kan
komma med kort varsel)

Storesten
Just nu:
Samförläggning med Varberg Energi, elkablar och egna rör.
Nästa steg:
Fortsätter med markavtal och slutgrävning i området.

Ästad
Just nu:
Det kommer en bandmaskin som sätts in i områdets norra del.
Prioriterar bidragsgrävningen mellan Risen och Nabben.
Nästa steg:
Sätter igång med arbetsinsatser. Planerar för fortsatt förläggning.

Risen
Just nu:
Börjar gräva från Gödebyhållet. Arbetsinsatserna är igång.
Ytterligare kabelanvisning i området.
Nästa steg:
Efter att stamledningen är färdigdragen fortsätter man med övrig
dragning och väntar på en ledig maskin.

Folkared
Just nu:
Stamledningssträcka från bygdegården mot Lastad.
Nästa steg:
Efter att stamledningen är förlagd fortsätter man med övrig
dragning.

Lastad
Just nu:
Projektering och kabelanvisning.
Nästa steg:
Maskin kommer över från Folkared.

Gödeby
Just nu
Har grävt klart sin stamledningssträcka.
Nästa steg:
Fortsätter med markavtal, utsättningar och grävningen i
området.

Dagsås
Just nu:
Projektering och kabelanvisning.
Nästa steg:
Förberedelser för dragning i väntan på ledig maskin.

Bråten
Just nu:
Börjar med kabelanvisning och inväntar maskin från
Storesten.
Nästa steg :
Färdigställa.

Frigärde
Just nu:
Varbergs Energi samförlägger åt oss stamledningssträckan
Frigärde-Sibbarp.
Nästa steg:
Förbereder sig på att ta emot en maskin för att färdigställa
övrig sträckning.

