
 
 
 
 
 
Lite från Bredbandsföreningen. 20110525 
 
Efter att vi hade stämman den 28de april så har arbetet ökat och projekteringen är hela tiden 
aktuell för det kommer nya medlemmar hela tiden och det går utmärkt att bli ny medlem tills 
dess att vi har gått förbi området sedan kommer kostnaderna att bli högre. Så informera din 
granne som inte är med så vi får in medlemmen omgående främst för planeringens skull. 
 
Det är nu utsett områdesansvariga och dessa är på väg in på hemsidan (inte riktigt klart ännu). 
Dessa områdesansvariga är ju informationsmottagare från entreprenadgruppen och styrelsen 
ut till er medlemmar. Dessa områdesansvariga kommer att vara mycket viktiga i det fortsatta 
arbete men ledningarna. Abonnent avtalen kommer dessa personer också att handlägga så 
dom kommer på besök. Era dagsverken kommer dom också att fördela. Kom bara ihåg att det 
är vårt nät vi bygger vi har inte gjort det förut så vi kommer att stöta på problem som är till för 
att lösas och det gör vi gemensamt och hjälps åt efter bästa förmåga. 
 
Föreningen har också lagt ett anbud till kommunen att bygga stamnätet (om vi får anbudet) så 
kan vi bygga stammen samtidigt som vi bygger abonnent nätet.Vi har inte fått något svar ännu 
men det kommer nog i dagarna.  
 
När ni har skrivit avtalen så börja stakningen av ledningarna och även då tryckningar under 
vägar så att det är klart när entreprenaden tar riktig fart runt den 1/8 men det kommer att vara 
en hel del aktivitet under hela sommaren.  
 
Föreningen har genom Kjell hyrt en maskin som vi har på timpeng (den kostar inget när den 
är avstängd) denna maskin kommer att rulla en del hela sommaren och kanske någon maskin 
till. 
 
Är vi klara i ett område så kommer det att blåsas fiber och installationerna kan börja men det 
blir troligen ingen kräm i nätet förrän tidigast till Jul men mera troligt februari. 
 
Så nu börja det mera handgripliga och det kommer att synas aktivitet även om vi på prov 
redan har grävt ner 2 km slang. Vi närmar oss också en dag då det börja kosta och den 1/8 så 
får vi hoppas att ni har era 10.000 kr klara att inbetala till föreningen. 
 
Mera information har du på hemsidan wwwroasjöfiber.se 
 
Ha det bra så syns vi säker i något kabeldike i sommar. 
 
Göran i Julåsa  
 
Ordf. Roasjö fiber.   
 
 
  


