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 Säg JAJAMENSAN till ideella insatser!

 

På förekommen anledning vill vi från föreningens sida påminna om att varje medlem har lovat att ställa
upp med ca tre dagars ideellt arbete i samband med fibernätets byggnation!

Denna klausul i avtalet står där av en anledning – nämligen att sänka kostnaden för er medlemmar i
etapp 2 och 3. 

Om vi inte kan nyttja frivilligkrafter till diverse uppgifter när dessa behövs, skulle vi behöva anlita extra
entreprenörer med följd att budgeten inte kan hållas och slutkostnaden blir högre! Detta vill säkert alla
undvika. Det kommer an på var och en av oss att detta inte sker!

Projektet har löpt på bra hittills men vid våra byggmöten förstår vi att det inte är någon större
tillströmning av ideella krafter på sina håll. En del områdesansvariga har gjort det mesta själva och har
endast i undantagsfall fått frivilliga anmälningar.
 
ETT GOTT RÅD till er alla är därför att snarast ta kontakt med din områdesansvarige och anmäla
vilken sorts uppgifter som du helst utför i projektet och vilka du har kompetens och bra möjlighet
för. Du får räkna med att jobba kvällar och helger om du inte är dagledig.

Exempel på uppgifter: 
Innan projektet: Sträckningen ska stakas ut, grävvägen ska röjas från sly och stängsel osv.
(Beträffande användande av motorsåg ska särskilt beaktas att arbete på annan mark än sin egen
kräver motorsågskörkort!)

Under projektet: Entreprenören blir effektivare om det finns assistens utmed vägen. En eller ett par
man med lokalkännedem och praktiskt handlag kan med fördel följa med grävlaget.

Efter projektet: Jordbrukare med maskiner kör bort sten och snyggar till markerrna, stängsel ska
återställas osv. 

Den arbetsinsats du utför i egen trädgård räknas INTE in i din ideella arbetsinats.

Medlem som av någon anledning inte själv kan/har möjlighet att ställa upp, ansvarar för att att
anlita/bekosta annan person. En idé är att anlita någon annan och ersätta i nivå med LRFs norm på
250 kr/tim eller 2 000 kr/dag.

Avslutningsvis: Precis som vi berättat på informationsträffarna – det ska aldrig vara besvärligt för en
områdesansvarig att be om hjälp. Dels ska vi undvika merkostnader pga att grävlaget inte kan vara
effektiva och dels ska inte områdesansvarig göra hela jobbet!

Vi ser fram emot att var och en nu kontaktar sin områdesansvrige och utbrister:
JAJAMENSANN, DET KLART JAG HJÄLPER TILL! :-)



Tidplan resp. slutdatum för projektet

Som föreningen tidigare informerat om, bl.a. under rubriken Senaste Nytt på föreningens hemsida
www.fiberostrafalbygden.se, så rullar jobbet på i stort sett enligt plan. Sedan projektet startade med
grävning i Badene den 9 oktober 2017 (v 41) har grävlaget nu nått söder om Yllestad och går nu
vidare mot Ryttaren. Efter helgerna kommer ytterligare en eller två arbetslag varför projektet då även
kommer att påbörjas i Åsarpsområdet.

Hittills har projektet alltså mer eller mindre löpt enligt tidsplan så att såväl etapp 2 som 3 ska kunna stå
färdiga under nästa höst/vinter, med årsskiftet 2018/2019 som bortre gräns. Givetvis kommer vi längre
fram att titta på etappvisa inkopplingar så att nätet kan belysas successivt under hösten. Mer
informtion om det senare. Först ska vi ta oss igenom vintern, där väderleksförhållandena avgör hur
effektivt projektet framskrider. 

 

 


