Månadsbrev från Fiberföreningen 20111226.
Nu har det börjat rullat på ordentligt, vi har fått klartecken från länsstyrelsen på område 2
alltså från Redslared över Guttorp Roasjö och ut till Apelnäs. Området från Redslareds
Bygdegård och väster ut mot Vännebo samt Snärsbo, Ryasjö och Ringestena är inlämnat till
länsstyrelsen för granskning så förhoppningen är att detta också blir klart.
Område 1 som omfattar östra och södra delen av Redslared är i stort sett klart för att blåsa
fiber på.
NU ÄR DET VIKTIGT ATT FASTIGHETSÄGARNA GÖR SITT. Alltså borra hålet i
väggen och montera lådan på utsidan av väggen och dra ut fibersvansen. Detta område skall
vara klart för blåsning efter den 17/1 då är det ett samrådsmöte med berörda operatörer från
Bynet efter detta möte så kan det bli en "blåsning".
Nu i mellandagarna så kommer Kjell att jobba med Göjeholm och fortsätta i Redslared mot
Brännabo och Nedergården med fortsättning från Hallen till Bygdegården i Redslared.
För Roasjö så startar Källhulten vi enen i Almenäs och går mot Holmarp, Ljunget och
Svedjan och allt som därtill hör. Sedan blir troligen fortsättningen att rulla på om vädret står
sig så milt som det nu är. Förhoppningen är att det här rullar på av bara farten. Här i Julåsa
skall Aronsson komma och förlägga detta efter nyår. Här är en massa att ta hänsyn till främst
är det Lars hägn som är natura 2 område så därför kör vi med mindre maskin.
Fortsättningen efter detta är att ett maskinlag jobbar vidare mot Vännebo och Källhulten
fortsätter mot Snärsbo och Ringestena. Detta kommer att ske under feburari-april med
förhoppningen att vi skall vara klara med förläggningen till midsommar.
Så till den stora ursäkten för att vi inte kunde trycka på knappen till Jul som undertecknad
stod och hade för hoppningar om på stämman i april 2011. Min ursäkt är att vi hade inte all
fakta om länsstyrelsen på bordet då. Kunde vi ha börjat då 1/6 så hade vi säkert klara till jul,
detta tror jag för vi började inte gräva förrän omkring 1/10 och då bara på fredag-söndag och
ändå hunnit med allt det vi gjort.
Så killarna med Kjell i Spetsen skall ha all heder för detta.
Undertecknad får för sin optimism att det skulle gått fortare fram bär "hundhuvet" "ha skägget
i brevlådan" "mössan i handen" och alla andra ordspråk som kan passa.
Med förhoppningar om ett mycket GOTT NYTT ÅR 2012.
Göran i Julåsa.

