Lite nytt från fiberföreninge 20120130.
Årets första månad har det tagit riktig fart på plöjandet vi skall inte prata
grävande för det gör vi inte utan plöjer ned slangen för fibern.
I Redslared så är det i dagsläget plöjt fram till bygdegården och noden har
fått sin plats och första slangen är framme vid denna. Nu pågår arbete på
detta område med inmätning av avstånd mellan skåp och fastigheter och
mellan skåp o skåp. Det område det handlar om är från Öja runt över
Björstorp till Ekåsen vidare till Haga o Göjeholm till Lyckås upp till Hallen,
området runt Kyrkan o Baskered och vidare ned mot Reaskäl och
bygdegården. Ni som har fastigheter utmed denna sträcka måste se till så
att ers kopplingslådor är uppsatta på huset och att fibersvansen är
utdragen.
Om inte vintern sätter totalstopp så fortsätter plöjningen av stammen till
Roasjö över Guttorp det är inte långa sträckor kvar där med det är några
svåra vägövergångar kvar som tar lite tid och som vi inte har lyckats att
knacka under vägen utan måste troligen gräva över denna.
Området väster om Bygdegården i Redslared ner mot Vännebo står på tur
men där sätter vintern stopp nu och det pågår förhandlingar med
vattenfall om samförläggning men blir bara tillståndet från länsstyrelsen
klart och tjälen släpper så sätter Kjell fart mot Vännebo.
Roasjö har verkligen haft påhälsning av plöjare. Här återstår bara att
komma vidare till Habo och Larsabo sedan är hela Roasjö upp plöjt.
Det har varit mycket bra väglag för att plöja fiber kanske lite för blött så
att en del vägar där vi gått utmed och över har fått lite stryk med
förhoppningsvis inte värre än det går att återställa förhoppningsvis till det
bättre.
Så från enen vid Almenäs där vi skall under vägen bara så är det klart
med slangen till Kvarnagärde och där måste vi knyta kontakt med
Redslared som är vi Norrgården.
Från Apelnäs vidare mot Snärsbo Ryasjö Ringestena väntar vi också på att
vintern skall släppa lite och att länsstyrelsen lämnar tillstånd till
förläggningen som vi planerat. I Ringestena är det också klart var noden
skall stå. Det blir vid järnvägen på kommunens mark i närheten av
stationen.
Kommer man bara igång på ett område så går det fort det har vi sett nu i
Roasjö så ni som inte har sett maskinerna ännu det bara brummar till så
är dom förbi er.
Vi kommer tyvärr att drabbas av en försening för de som är först färdiga
för vår leverantör av tjänster Telia har internt haft bekymmer med
kommunikation och personalbrist så vårt ärende har hamnat i denna
karusell men nu har vi haft möte med en ny kille från Jönköping som skall

ha hand om vårt ärende och BARA Johan Ålander skall vara kontaktman
till honom. Så dom skall ha in en ny lista på de som skall ha anslutning till
Telia och när denna är inne så är det 12 v till leverans. Telia har också
haft komponent brist men detta skall nu funka.
Har ni frågor så kolla hemsidan roasjöfiber.se finns det ytterligare frågor
kvar så ring Johan han kanske har svaren eller så skaffar han dessa.
Vi har också bokat in Stämma till den 17 april kl. 18.30 boka gärna in
detta nu så kommer kallelse senare.
Ekonomin nu när vi är ungefär halva vägen ser bra ut vi håller oss till
budget och vi har fått betalt för första etappen av stam ledningen av
kommunen och halva bidraget från VG regionen är utbetalt. Som ni förstår
så kommer det en utförligare redovisning på stämman.
Ha det nu bra och ni som inte sett maskinen ännu kan ja trösta er med att
han är på väg.
Göran i Julåsa
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