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Nu börjar det verkligen dra ihop sig så att vi kan se en ljusning för inkoppling av de första 
husen. Idag när jag skriver detta så är det den 28 maj och i nästa vecka så skall de första husen 
i Redslared få ljus i fibern om allt som är planerat faller på plats. Detta kommer att gå till så 
att föreningen skall teckna ett avtal om abonnemang först sedan skall det komma en montör 
från ett företag som förkortas NEA och han skall koppla och se till så att kontakt uppstår detta 
tar ca 1 timma. Därför skall vi göra en besöklista och göra upp med våra medlemmar så att vi 
kommer in i fastigheten. Sedan skall det vara klart för användning. 
Roasjö står sedan på tur för denna process vilket troligen blir under augusti månad  med tanke 
på semester och liknade men väntar man på något gott så. 
Senast jag skrev ett månadsbrev var i slutet av april och under en månad har det skett 
underverk. Kjell är i dag i Björnhalla och på väg mot Vännebo med både fibern och elkabeln 
som vi har med åt Vattenfall. Han plöjer i morgon också och kommer då troligen ner till 
stugområdet. Nu börjar det bli hög tid för de som inte bestämt sig att verkligen gå till handling 
och komma med som abonnent. 
Här i Roasjö är plöjningen färdig även om det varit besvärligt borta i Habo både utmed 
landsvägen och mellan Habo och Orrhult där berget nästan varit i dagern. Men med 
skärmaskin knack och mycket grus så har slangen fått en bra förläggning.  
Källhultens maskin med Martin vi spakarna satte fart mot Snärsbo och det tog inte många 
dagar innan han var där och rullade vidare mot Perstorpet och allra längst bort till 
fågelskådaren. För att sedan starta om vi Backgården och vidare mot Ringesten där han 
troligen är ute på gärdena idag. Sedan kommer han troligen att avsluta sitt uppdrag för på 
banvallen i Ringesten måste vi gå med en hjulmaskin. Från Brattsåsen och ned till Kärret 
kommer troligen Kjell till att plöja detta med föreningsmaskinen och detta blir troligen den 
sista plöj sträckan. Ryasjö där har Nils-Gunnar jobbat och är i det närmaste klar och där har 
det tillkommit minst 3 nya abonnenter nu när dom såg maskinen vilket var jättekul.  
Fiberblåsarna är hack i häl på maskinerna likaså är svetsarna på gång också så det funkar bra. 
Fiberblåsarna är mycket nöjda det har inte varit många stopp i slangen. Killarna var lite 
oroliga dom skulle blåsa från noden i Roasjö till Apelnäs en sträcka på över 1400 m detta gick 
som en dans.  
På tur att skickas in till Telia är nu resterande område alltså från Redslareds bygdegård ner 
mot Vännebo och området Snärsbo, Ryasjö och Ringestena denna lista kommer att lämnas in 
om ca 2 v och sedan skall Telia ha 12 v på sig att verkställa ordern och göra klart våra delar 
för hemmet och noden.  
 
Efter att vi skickat in denna sista lista kan vi ha möjlighet till en inkoppling till men vi hoppas 
få med alla nu om 2 v så har ni någon som vill vara med ytterligare så är det mycket hög tid 
nu. 
 
Ha nu en mycket trevlig sommar så kanske vi har ett mycket bättre nät när det är dags att 
skriva lite information nästa gång jag hoppar nog över juli så troligen blir nästa nyhetsbrev 
runt 1 augusti. 
 
 
Göran i Julåsa 
 
    
     


