Vad behöver jag tänka på det närmaste?
Under hela vecka 43 kommer vi att utföra ett stort antal
tryckningar under väg. Kör försiktigt!

Ställ upp! Nu
går det undan.

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.

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

Projektgrupper har svårt att skrapa ihop folk.
Många har redan ställt upp och är inne på sina tredje arbetsveckor för att
vi ska ro bidragspengarna i hamn. Det är inte längre hållbart. Har du
ingen möjlighet att ställa upp får du i dagsläget vara beredd på att betala
någon annan för att göra din arbetsinsats. För allas skull försök ställa
upp även med kort varsel. Glöm inte att alla har skrivit under för
tillhandahålla fem arbetsdagar. Ring och erbjud dina tjänster till dina
områdesansvariga. Varje dag maskinerna står stilla ökar slutkostnaden!

Regler för tillkommande anslutningar efter 15/8
Vi från SiDnets styrelse har förstått att det varit oklarheter kring vilka
regler som har gällt och gäller fortfarande för nya anslutningar.
Grundregeln är att styrelsen fattar beslut om varje enskild ny medlem i
den ekonomiska föreningen.
För att göra det så rättvist som möjligt har vi antagit följande policy
beträffande nya anslutningar som sedan appliceras på enskilda fall:
Föreningen står för schakt 400 meter från närmaste anslutningspunkt.
Efter dessa 400 meter får abonnenten själv bekosta schakt och kabel.
Dessa regler gäller inom det bidragsberättigande upptagningsområdet.
I princip är det helt stopp för nya anslutningar utanför
upptagningsområdet sedan den 25/9. Vissa undantag kan dock medges i
de fall då den ansökande ligger i direkt anslutning till redan upptagen
medlem. Styrelsen fattar beslutet.

Så här ser den preliminära planen ut just nu för
vecka 42-44 (Notera att ändringar på planen är troliga och kan
komma med kort varsel)

Storesten
Just nu:
Schaktarbetena beräknas att färdigställas under v 42.
Nästa steg:
Färdigställande av fiberskåp, fiberblåsning m.m.

Ästad
Just nu:
Stamsträckan klar v 42.
Nästa steg:
Fortsätter med fastighetsanslutningar. Kommer att ha två
bandgrävare i området from v 42.

Risen
Just nu:
Stamsträckan slutförd.
Nästa steg:
Slutförläggning till de flesta fastigheter v 43 – v 44.

Folkared
Just nu:
Färdigställer schaktning i området under v 42 - v 43
Nästa steg:
Färdigställande av fiberskåp, fiberblåsning m.m.

Lastad
Just nu:
Förberedelser för dragning i väntan på ledig maskin.
Nästa steg:
När Folkared är klart påbörjas arbetena i Lastad v 43/44.

Gödeby
Just nu
Under v 43 kommer en bandgrävare från Ästadområdet,
börjar antagligen i Hakestad
Nästa steg:
Förläggning till de kvarstående fastigheterna påbörjas v 43.

Dagsås
Just nu:
I slutet av v 42 får de en bandmaskin från Ästadområdet som
är tänkt att börja i Hult.
Nästa steg:
Förläggning till de kvarstående fastigheterna v 43 – v 44.

Bråten
Just nu:
Start grävning v 43. Får över maskinen från Storesten.
Nästa steg :
Färdigställa schakt.

Frigärde
Just nu:
Projektering och kabelanvisning
Nästa steg:
Mer info om maskin kommer senare

