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Arbetet rullar på! 

Två grävmaskiner jobbar nu i etapp 1 och två. En maskin är i Önne på väg mot Olsängen. Den 

andra maskinen är i Högen och kommer inom kort flyttas till Åttingsberg för att bygga nod nr 

1 vid Åttingsberg. Ted Flink har nu också startat upp med att blåsa fiber. 

Bråttom 1 

Eftersom fiberblåsningen har startat på etapp 1 är det bråttom i detta område att få klart 

grävning på egen tomt samt borra hål i väggen. Inom 1-2 veckor kommer installation i husen 

starta, så därför är det bråttom att få klart så att installationen går att genomföra utan 

dröjsmål. 

Bråttom 2  

För medlemmar i etapp 1 och 2 är det bråttom att göra sina val vad gäller abonnemang. Vi 

behöver en ifylld blankett där du gör dina val. Blanketten hittar du på hemsidan under fliken 

tjänster. Skicka omgående blanketten till: 

Per Olsson 

Bandene 3 

45891 Färgelanda  

 

Informationsmöte för etapp 3 och 4 

Söndagen den 27 oktober kl 17 på Folkhögskolan kommer vi ha det andra informationsmötet 

för de som är berörda av etapp 3 och 4. För er på etapp 1 och 2  som missade första mötet är 

detta också en möjlighet att få ta del av information om abonnemang m.m.!  

 

Vill du ha hjälp med grävning på egen tomt? 

Nu finns på hemsidan en blankett för att beställa grävning och håltagning för den som vill 

köpa den tjänsten av Ted Flink Gräv och Transport. Du hittar blanketten under rubriken 

”arbete på egen tomt” 
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Ska du gräva själv? 

Det kan vara en god idé att de som bor på senare etapper att nu gräva ner slang i trädgården 

eftersom vi nu går kallare tider till mötes. Kolla in tidsplanen och bedöm när grävningen 

kommer att passera dig och gör valet om du ska gräva ner slangen nu eller vänta till våren. 

Slang finns i slangbaren hos Arne Långström, Åttingsberg. För instruktioner för grävning och 

håltagning, se info på hemsidan.  

 

Se över dina avtal! 

Kolla bindningstiderna på dina avtal på telefon, internet och tv-abonnemang. Jämför med 

tidsplanen om när installation av fiber kan bli aktuell i din fastighet. Räkna med någon eller 

några månaders överlapp av abonnemangen för säkerhetsskull! 

 

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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