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  Hej på er igen  
 
 
En månad går väldigt fort om man har roligt och det har vi hoppas jag. 
November brukar ju vara en månad som inte är den bästa när det gäller ljuset, men nu när man 
är hemma och kan följa dagen som den är så har november varit en otroligt bra månad.  
Snö det har vi sluppit och ingen tjäle så bredbandsplogen går på de stunder som Kjell är 
hemma och ledig för detta jobb. Vi har nu gjort ca 1 mil av de ca 9 mil vi skall plöja. 
Får vi bara klart från Länsstyrelsen så skall Källhults entreprenad starta upp vid Norregården 
och gå mot Roasjö förhoppningsvis utan stopp för tjäle. 
 
Har ni någon granne som inte är ansluten ännu så är det hög tid för detta nu jag har rätt bra 
koll och alla har fått ett personligt besök av en områdesansvarig så ingen som vi går förbi kan 
säga att det viste inte jag. 
 
En fråga som många ställer är vad får vi då för pengarna. Jag har kopierat den delen i avtalet 
med Telia som berör var vi får och den installationshjälp igångsättning av nätet som berör 
hemmet. Detta är en del av avtalet som inte får spridas i sin helhet men jag har fått klartecken 
från vår gubbe på Telia att det är ok att göra så här.  
Avtals texten hittar ni på annan plats i bladet eller som bilaga. ( Ni som läser detta på e-post 
har Roasjöbladet på www.roasjö.se)  
Utöver detta så kan vi köpa till ytterligare ca 50 TV kanaler med Telia stor för 139 kr/mån 
undrar ni vad detta är så kolla på Telias hemsida. Ni kan också där köpa till precis vad ni vill i 
Telias utbud.  
 
Det första området är nu inne hos Telia för beställning och adresslistan är tillsist komplett på 
detta område så nu är det snart att vi väntar på fiberblåsarna. Telia var mycket petiga med att 
ha en adress till alla anslutningar och det är inte lätta alla gånger och få fram detta om ni inte 
skrivit detta riktigt, det skall vara hela adressen som t.ex. Roasjö Julåsa Övregården på min 
adress. En del sommarstugor vid Göjeholm har varit krångliga för där är det ett nummer som 
skiljer adresserna åt och det hade inte alla koll på. 
 
Närmaste tiden så kommer vi att hämta hem rätt adresser för att skicka in listan på linjen från 
Guttorp till Apelnäs alltså hela Roasjö. När detta är klart så är det 12 veckor för Telias 
leverans och då skall fibern vara blåst.  
 
Önskar alla en riktigt God Jul 
     
Göran i Julåsa. 
 
 


