Preliminär plan - Fortsättning från föregående sida…
Dagsås
Under vecka 45 kommer en maskin och börjar i Hult.

Bråten
Är påbörjat, uppskattningsvis ca en månads arbete kvar.

Frigärde
Färdigställer med fiberskåp och kabelskåp utmed
stamledningen. Får troligtvis en maskin v. 46.
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 0340-671060
och Christian Carlsson 0340-45036
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-44109, Torbjörn Carlsson 0340-44083
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 0346-22140 och
Jens Gustafsson 0346-22144
Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-91325, Sven Arvidsson 034691156 och Erik Lindahl 0346-91200
Lastad: Fredrik Karlsson 0346-91289, Lennart Nilsson 0346-91170 och
Örjan Svensson 0346-91014
Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-44015 och Jan-Bertil Borrbring 034044001
Samt för Storesten: Håkan Handin 0340-40363

Gräv ner din
tomtkabel så
fort du kan!
Sista chansen fredagen den 3:e november!
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet är vi nu mycket restriktiva med nya
anslutningar, särskilt utanför upptagningsområdet. Inom området har vi
accepterat fastigheter som inte maskinerna har gått förbi och som har legat
närmare än 400 meter från närmaste anslutningspunkt. Men nu har vi fått ett
slutdatum beträffande bidragspengarna från Varbergs Sparbank. Vi behöver
därför ha in eventuella eftersläntrare, som uppfyller kriterierna innan kl 17.00,
fredagen den 3:e november. Notera att det är den tid som styrelsen behöver
ha in ett påskrivet avtal från byrepresentanterna från den berörda fastigheten.
Därefter är nästa chans att ansluta sig efter att projektet avslutats och
styrelsen beslutar om att ta in nya medlemmar. De som går med efter att
projektet avslutats går miste om nuvarande beviljade bidragspengar

Vill du veta mer än vad som står i nyhetsbreven?
Vi välkomnar Anders B Hedlund i informationsgruppen. Anders har tagit sig
an att informera gentemot projektgrupperna men även tillhandahålla
information för anslutna hushåll som vill veta mer. Som främsta redskap
kommer han att använda www.sibbarpdagsas.se. Hittills har vi fått in många
viktiga och relevanta frågor och vi vill bli bättre på att ge snabba och
konsekventa svar över hela området. Vår förhoppning är också att vi på så
sätt ska kunna frigöra tid för projektledningen (i form av Hans Fredriksson
och Kjell Stensson) och för projektgrupperna som stundtals går på knäna.

Vi rekommenderar www.sibbarpdagsas.se som startsida
I senaste numret av SiDan finns en tydlig beskrivning om hur du lägger upp
www.sibbarpdagsas.se som startsida i din webläsare. Eftersom nyhetsbrevet
är en jämförelsevis långsam pappersprodukt rekommenderar vi att ni
regelbundet besöker ovanstående websida för att garanterat få den senaste
fortfarande rykande information om SiDnet

Information som är områdesövergripande
Nästa steg inom projektet är påbörjandet av fiberblåsning.
Som de flesta vet vid det här laget så har vi lagt ner tomma
rör/tuber i marken. När alla tuber i ett område samt alla
olika sorters skåp är utplacerade kan man påbörja
fiberblåsning. För att blåsa in fibern i tuberna används
tryckluft.
Fiberblåsningen i sig kommer att ta lång tid eftersom man får
ta ett område i taget då det inte finns många maskiner av den
här typen att ta till. Det är viktigt att vi kommer igång med
blåsningen så snart som möjligt eftersom tjäle och frost kan
ställa till problem med isproppar i tomrören.
När fibern är inblåst i din tub kan fibersvetsningen påbörjas
och därefter kan din bostads-switch anslutas. När
anslutningen sedan kan kopplas på beror på dess position i
nätet och de andra områdenas färdigställande.

Så här ser den preliminära planen ut just nu för vecka
44-46 (Notera att ändringar på planen är troliga och kan komma
med kort varsel)

Storesten
Schaktning avslutad. Har en del återställning kvar. Ska färdigställa
utsättning av fiberskåp och kabelskåp.

Ästad
En maskin kvar som ska färdigställa schaktningen i området.

Risen
Får en 3.5 tons maskin v. 44 till Mossen och Sörlunda. Risen får även
en hjulgående grävare mot slutet av v. 44

Folkared
En fastighet kvar att dra till. Ska sätta ut kabelskåp och fiberskåp för
att göra klart för blåsning av fiber

Vad behöver jag tänka på det närmaste?
Det är mycket viktigt att du så fort du har fått fram din tub
till din tomt ser till att gräva ner den och föra in den i huset.
Innan så har skett kan nämligen inte fiberblåsningen
starta i ditt område.
Det är viktigt att de regler för krökning och genomföring av
tuben som finns följs! Annars kan inte fibern blåsas igenom.
Mer information kommer att finnas på hemsidan eller via
dina byrepresentanter.
Kontrollera även att den tub du har fått är tillräckligt lång.
Om inte kontakta din byrepresentant som kan hänvisa dig till
någon kunnig beträffande skarvning.

Lastad
Håller på med förläggning. Har att göra i ytterligare minst tre veckor
med en bandmaskin.

Gödeby
Får en stor maskin v. 44. Färdigställer området. Får även in en
liten maskin v. 44.

…Fortsättning nästa sida

