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Smått och gott angående utbyggnadsprojektet
Lite information /påminnelse i korthet.

Projektet så här långt
Trots vinter och snö har vi hittills tuffat på med full kraft med grävning/plöjning. Områdena Yllestad/Badene och 
Yllestad by/Ryttaren är i det närmaste färdiga. Yllestad/Ormaslätten och Vistorp fick vi senarelägga pga att det är 
mycket förläggning i väg (för djup tjäle) och dike (för djup snö). 

Nu jobbar ett par lag parallellt med grävning/plöjning på områdena Åsarp och Trädet. Pga snödjupet har stora ideella 
insatser gjorts med plogning. Eftersom snön har blivit tyngre och hårdare den senaste veckan och det inte finns 
någon tjäle, orsakar detta dock stora markskador på t ex betesmarker. Schaktteknik kommer därför den kommande 
veckan att prova plöjning utan föregående snöröjning. Allt i syfte att inte försena projektet men ändå kunna jobba 
effektivt.

Regelbundet presenteras status hur projektet framskrider på föreningens hemsida www.fiberostrafalbygden.se under 
rubriken Senaste Nytt. Där tillhandahålls också kartbilder som visar färdiga grävsträckor i respektive område.

Status för grävning i egen trädgård?
Många medlemmar har redan i höstas grävt på egen tomt och i många fall också lagt ned slang och märkband. För 
er som ännu inte grävt på tomten gäller att detta bör ske så snart det är möjligt när snö och tjäle har 
försvunnit. 

Blåsning och svetsning kommer nämligen att inledas i vår, men villkoret är att samtliga medlemmar på en "gren" i 
nätet måste vara helt klara med trädgård och fasadbox för att detta ska kunna ske. Se till att din områdesansvarige 
har information om när du är klar eller om det uppstår något problem. 

Status för förtätningarna
För nytillkomna medlemmar inom FÖF/BBBs ursprungliga nät gäller att Schaktteknik har uppdraget att beta av dessa 
när tillfälle ges, t ex då extra arbetslag blir tillgängliga. Som det ser ut nu, kommer ett arbetslag faktiskt att börja jobba 
med förtätningarna i v12 och startar då i Kälvene. För några medlemmar återstår bara blåsning/svetsning, vilket 
kommer att utföras samordnat med övriga förtätningar. Det finns en god möjlighet till inkoppling tidigare än i 
utbyggnadsprojektet, men det är inget vi kan lova med säkerhet.

Förlängning/uppsägning av abonnemang
Vi vill med detta påminna om att du inte bokar/förlänger några andra abonnemang för Internet, TV och telefoni 
efter årsskiftet. När fibern är inkopplad kommer du att få möjlighet att teckna dig för föreningens mycket prisvärda 
trippelabonnemang (presenteras närmare på årsmötet den 2/5) eller boka egna separata abonnemang på 
kommunikationsoperatörens öppna portal – www.zmarket.se.

Utrustning inomhus
Upphandlingen med kommunikationsoperatören har precis blivit klar. Vi har i nuläget ingen detaljerad information om 
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vilken utrustning de förser dig med resp vad du själv ska införskaffa. Vi återkommer därför längre fram med 
information kring åtgärder/utrustning inomhus. 

På återhörande!
Nu skiner snart vårsolen på oss!
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