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Nu har vi satt skopan i jorden! 

I veckan som gått har vi startat grävningen runt Edstena. Från Edstena fortsätter sedan 

grävningen norrut. 

Tidsplan och etappindelning 

På hemsidan ligger nu etappindelning och tidsplan för grävning och fiberblåsning. Kolla på 

etappkartan vilken etapp du tillhör och läs sedan tidsplanen för att få en uppfattning när i 

tiden inkoppling kan bli aktuell för din fastighet. Något som kan störa tidsplanen är 

naturligtvis om det blir mycket och långvarig tjäle i vinter. 

 

Vad gäller för grävning på tomten? 

På hemsidan ligger nu ett dokument som beskriver hur du ska gräva på egen tomt. Det som 

är viktigt nu för boende i etapp ett och två är att märka upp med en pinne där 

fiberförläggningen ska gå in på tomten och en pinne där anslutningen ska gå in i huset. När 

man sedan kommer med grävmaskinen mäts sträckan mellan pinnarna och slangen kapas 

och läggs i en rulle. Därefter kan slangen grävas ner på tomten. Om du vill att entreprenören 

ska gräva ända in till huset ring projektledaren Bengt Fredriksson, 070-3416002. För er som 

fått slang samförlagd med Vattenfall fram till tomten gäller att hämta slang hos Arne 

Långström tel. 070-5770602 för nedgrävning. Som sagt, mer info om detta finns på 

hemsidan!    

 

Informationsmöte för etapp 1 och 2 

Söndagen den 29 september kommer vi ha det första informationsmötet för de som är 

berörda av etapp 1 och 2. Vi återkommer inom kort med datum för kommande möten för 

resterande etapper.        
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Ny uppdaterad karta ligger nu ute på hemsidan 

Nu har kartan över spridningsnätet uppdaterats ytterligare. Gå in kolla om något behöver 

ändras vad gäller ledningsdragning eller anslutning till byggnad på din fastighet.   

 

Du är varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om det är något du undrar 

över! 

Kontaktuppgifter till styrelsen 

Ordförande Christer Jansson 073-822 10 30, V. ordförande Johan Larsson 070-727 35 38, 

Sekreterare och Kassör Ingemar Lindhe 076-107 23 23, Ledamöter, Arne Långström 070-577 

06 02, Kurt Wiksten 070-648 99 15, Per Ohlsson 070-779 59 07, Lars Johansson 070-364 28 
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