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Kättilstorp/Viktigt!
Montera fasadboxen senast 3 mars!
Tyvärr blev det vinter i år igen! Tjälen har ställt till det lite för vårt fiberprojekt i Kättilstorp. Entreprenören och 
sockenansvariga har de senaste veckorna haft återkommande avstämningar med föreningen. Alla har varit beredda 
att projektet kanske måste göra halt i väntan på vårvärmen.

Grävning på tomtmark har tidvis stått still och vi har till viss del i stället fokuserat på åkermark. Så genom att förflytta 
resurserna och delvis få tillgång till större maskiner, så har effektivitetsprocenten ändå kunnat hållas inom rimliga 
ramar.

Dock är det så att insatserna för område 5, dvs. från Grönelundsgatan söderut utmed Villagatans båda sidor och 
även västra sidan av Storgatan söderut mot järnvägen, just nu står helt still. För område 1–4 (resterande del av 
samhället), har problemen med tjälen medverkat till viss förskjutning i tidplanen.

TIDSPLAN
Innan jul planerade vi att kunna driftsätta Kättilstorp 1/4. I dagsläget bedömmer vi preliminärt att det istället är den 
1/5 som gäller, med en brasklapp för delområde 5 där vi inte kan sätta igång förrän tjälen har gått ur. Där är vi helt i 
händerna på vädrets makter och vårens ankomst. Observera att ovanstående angivelser är högst preliminära!

FASADBOX MONTERAS SENAST 3 MARS
För område 1–4 närmar vi oss blåsning av fibern och vad vi förstår har alla ännu inte satt upp sin fasadbox. Det är 
en förutsättning för att blåsning och svetsning ska kunna ske. 

Samtliga boxar måste därför vara uppsatta senast om en vecka, 2019-03-03 för att detta inte ytterligare ska 
försena projektet. (Om du inte är klar med detta, var vänlig och försäkra dig om att vi inte tvingas hoppa över just 
din fastighet när det blir dags för blåsning och svetsning sedan. Sådan fastighet läggs sist i kön och tas med i ett 
uppsamlingsheat i efterhand).

Ni i delområde 5, monterar lämpligen fasadboxen inom samma tidsram. Plötsligt kan våren vara här och då kan 
projektet gå undan. Montera fasadboxen inom en vecka, så föräkrar du dig om att inte orsaka förseningar.

OBS! Slangen ska lämnas fri upp mot husfasaden. Den ska INTE monteras in i fasadboxen! Om du saknar 
instruktionen för hur du monterar fasadboxen, kontakta Jerker Åblad. 

Lycka till med monteringen av boxarna!

Så håller vi tummarna för att värmen som ska komma i helgen håller i sig och kanske utgör inledningen på våren!
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