
     Bredbandsnytt. 

 
Nu börjar det dra ihop sig för oss i Roasjö och Snärsbo. Installationen i hemmen är på 
gång under augusti. Tider för detta kommer vi med men räkna med att ni måste vara 
hemma en stund när installatören kommer. Tider återkommer vi med. 
 
Det är så att vi har plöjt färdigt och det blåses och svetsas för full nu. Området väster om 
bygdegården i Redslared Vännebo och det 3dje området Ringestena, Ryasjö är anmält till 
Telia de som var med från början för installation i nästa omgång och de som har 
tillkommit under tiden vi har plöjt anmäls inom kort och sedan är det 12 v som Telia skall 
ha som förberedelse innan installationen och detta kommer senare i höst. 
 
Att vi nu är färdiga med plöjningen och allt vad det innebär betyder att vi snart kan börja 
räkna ihop kostnaderna . Vi har tagit ett lån för att säkra penningflödet och vi vill koll på 
kostnaderna innan vi tar ut de sista 5000 kr som återstår av det beräknade egenavgiften. 
Barbro räknar också ihop kostnaderna för kanalisationen för att söka om utbetalning av 
de återstående bidragspengarna från VG regionen. Det återstår också en del pengar som 
Kommunen skall betala för anbudet vi gjort men sista utbetalningen från Kommunen är 
inte förrän sista etappen varit i drift en månad. De räkningar vi skickat kommunen är 
betalda.  
 
Den installation som är gjord i Redslared under juni fungera som jag förstå utan 
anmärkning om vi bara inte gjort bort oss i hemmet och knäckt fibersvansen. 
Några småfel har det varit men dessa löstes jättebra av våra svetsare från SNI. 
Telefonerna var lite stökiga och Telia var inte helt klara över vad alla skulle göra men 
alla telefoner som inte var överflyttade efter en vecka dog så det blev lite bekymmer och 
vi var heller inte med på noterna direkt. Tv fungerar jättebra där har inte jag hör att någon 
haft bekymmer om man bara klarar av fjärrkontrollen till både TV och kanalväljaren. 
Internet hoppade igång lite olika de som var snabbt ut fick rådet att gå in på Telias 
hemsida och anmäla sig men en del bar behövde öppna datorn och det var igång.  
Det se också ut som nätet blir bättre o bättre kopplar man datorn direkt via kabel så får 
man bättre megabits än om man använder trådlöst i hemmet. Detta är helt naturligt för 
hinder såsom golv väggar o tak hindrar en del men jag har inte hört någon som haft under 
50 megabits.  
Redslared har också haft 2 killar som varit support och hjälp främst de äldre 
medlemmarna med installationen i hemmen och detta har varit mycket uppskattat och 
värdefullt. Detta kommer vi också ha på resterande områden. 
Att vi kunde starta områdesvis var mycket bra för nu när vi startar i Roasjö och kanske 
100 medlemmar så har vi bättre koll och vet vad problemen kan uppstå. 
 
Nu väntar vi spänt på att få lådan på plats och kräm i nätet. 
 
 
Göran i Julåsa    

 


