Möten på gång:
22/11
Gödeby, Bråten och Frigärde har informationsmöte kl 19.00
i Sibbarps bygdegård.

23/11
Ästad och Dagsås har informationsmöte kl 19.00 i Sibbarps
bygdegård.

Gräv ner din
tomtkabel så
fort du kan!
Inga fler anslutningar
Nu sätter vi definitivt stopp för nya anslutningar i och utanför området.
Beslut om nya medlemmar lyfts tidigast efter att hela projektet slutredovisats
och i enlighet med föreningens stadgar.

Vem ska jag kontakta?

Vad vi har uppnått hittills

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.

Med de anmälningar som tillkom i de sista darrande sekunderna är vi nu uppe
i 422 st anslutna fastigheter. Det gör oss troligen till den hittills största
enskilda fiberföreningen i Sverige. Vi är nu också färdiga med våra
bidragssträckor som hade deadline den 15:e november. Snyggt jobbat
allihopa! Det hade inte gått att komma så här långt utan alla som har hjälpt
till, oftast med kort varsel, och ofta i både ur och skur. Just nu mest skur.

Telefonnummer;
Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-44015 och Jan-Bertil Borrbring 034044001
Dagsås: Lennart Skärbäck 0340-45005, Patrik Ragnarsson 0340-671060
och Christian Carlsson 0340-45036
Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-91325, Sven Arvidsson 034691156 och Erik Lindahl 0346-91200
Frigärde: Johan Bengtsson 0340-44109, Torbjörn Carlsson 0340-44083
och Fredrik Johansson 0340-44102
Gödeby: Anders Boräng 0346-59522, Mattias Kjerrman 0346-22140 och
Jens Gustafsson 0346-220 10
Lastad: Fredrik Karlsson 0346-91289, Lennart Nilsson 0346-91170 och
Örjan Svensson 0346-91014
Risen: Kjell Sennstam 0346-91081, Martin Rimby 0346-91323 och
Fredrik Ryberg 0346-91044
Ästad: Bertil Svensson 0340-46064, Bernt Carlsson 0340-46002 och
Birgitta Bengtsson 0340-46046
Samt för Storesten: Håkan Handin 0340-40363

Material på vift
Vi saknar i dagsläget en stor mängd material från centrallagret. Främst är det
sådant som säkerhetsvästar och spadar men även sådant som överblivet
varningsnät etc. Vi behöver få in detta material för att det ska göra nytta i nya
områden. Har du material liggande som inte används för stunden se till att
det kommer tillbaks på rätt plats. Vi vill inte behöva leta i bygden och vi vill
absolut inte behöva köpa nytt!

Säkerhet
Nu börjar det bli mörkt tidigt och dålig sikt på vägarna och uti markerna.
Snälla ni, var rädda om er och använd reflexvästar och varningskyltar
även om ni bara ska göra något lite snabbt! Ni som har västar som inte
används se till att de kommer tillbaks till lagret. Det kan faktiskt rädda någons
liv!

Så här ser den preliminära planen ut just nu för
vecka 47-48 (Notera att ändringar på planen är troliga och

Bråten

kan komma med kort varsel)

Återställer, samförlägger elkabel med Varberg Energi
samt har några tryckningar under väg under väg kvar v 47-48.

Storesten

Frigärde

Viss schaktning kvar. Ska vara avslutat i slutet av vecka 48.
Förbereder för fiberblåsning.

Väntar på maskin, från Lastad och Järnvirke. Båda tros komma i
början av vecka 48.

Ästad
Schaktning beräknas avslutad i slutet av vecka 47.

Risen
Området ovanför skolan kvar att börja på.
Schaktning beräknas vara klar vecka 48.
Förbereder för fiberblåsning.

Folkared
Fiberblåsning påbörjas v 47.

Lastad
Schaktning beräknas avslutad i slutet av vecka 47.

Gödeby
Schaktning beräknas avslutad i mitten av vecka 47.
Färdigställer området.

Dagsås
Väntar på maskin från Ästadområdet.
Hoppas att vara igång tidigast mot slutet av vecka 47.

Vad behöver jag göra nu med det samma
om det inte redan är gjort?
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.

