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Hej på er igen det har varit lite stiltje på skrivandet men nu startar vi upp igen och arbetet med 
fibern har kommit igång bra efter snö och tjäle. 
 
Vi har ju haft vår stämma och många på stämman efterfrågade mera information och vi skall 
försöka att bli bättre på skriva mera men det är någon som skall producera denna text också 
och det är där som vi inte hängt med. 
 
Den ekonomiska rapporten ligger nu på hemsidan under "aktuellt". Övriga rapporter kommer 
dit också. Johan hade också en information om vad vi får till våra hem för att få en bra 
kontakt med värden. När det gäller ekonomin så har det gått bra och vi håller budgeten som vi 
gjorde förra året och som omfattar hela projektet. Det som kan bli svårast är ju att få likvida 
medel i slutet av projektet innan sista bidraget är utbetalt. Vi har beräknat att den sista 
insatsen 5083 kr (om vi behöver hela) kommer att behövas omkring den 1/10 men det 
återkommer vi med. 
Det första området som kommer att driftsättas är Redslared, östra delen med Björstorp o Öja 
förhoppningen är i början av juni men jag skall uppmana er att inte ta detta datum som en 
sanning för vi har ju blivit besvikna tidigare.  
Fiberblåsarna blir troligen klara i detta område v 17 och då startar svetsarna upp och svetsar 
fiber. Blåsarna fortsätter sedan i Roasjö och håller på att blåsa fiber tills dom hinner ikapp 
grävarna likaså sker med svetsarna. I Roasjö så blir det troligen färdigplöjt i v 18 de sista 
stumparna som skall sammankopplas sker med mycket bra fart. Vi hade kvar slingan ner till 
Larsabo som är 2 km ca den har gått mycket bra men det var berg och elände och vägen fick 
sig en massa gropar men den är rätt bra återställd och Malm har som uppgift att hålla koll på 
denna väg och båda Olle i Larsabo fixar säkert detta till allas bästa. Nämnas kan också att vi 
blåste fibern i denna slang i onsdags och det var inga hinder på hela vägen vilket var jättebra. 
Ni i Roasjö skall snarast sätta upp era lådor på väggen och borra in fibersvansen omgående så 
att ingen blir efter med detta för svetsarna väntar inte. Detta gäller för alla som är kvar upp 
med lådorna så fort ni får dessa.     
Slingan mot Vännebo startas upp nu i början av maj och detta kommer att samläggas med 
Vattenfall och den nya högspänningskabeln som skall gå samma väg. Kjell räknar med att var 
framme i Vännebo i början av juni. Kjell plöjer ju bara på helger och fredagar. 
Ringestena och Snärsbo, Ryasjö delen skall Källhulten jobba med och det var meningen han 
skulle startat denna vecken men blev försenad på ett ladugårdsbygge men kommer v 19 och 
börjar vid Eriksberg och slutar inte förrän han är klar i Ringestena.  
Noden som skall stå i Ringesten kommer troligen på plats i nästa vecka nu står den vid Björns 
Ladugård i Roasjö. Så snart kommer även detta område att höra maskinmuller. 
Uppmaning till Snärsbo, Ryasjö och Ringestena är att förbered er genom att om ni kan gräva i 
trädgården om ni inte vill ha in en stor maskin i trädgården. Vi kommer troligen att ha en depå 
i Ringestena där det finns slang att hämta men redan idag kan ni hämta hos Inge Jönsson i 
Roasjö eller hör bara av er så skall vi på något sätt få fram detta. 
Det är jätte kul att vi tillsammans med hjälp av en del experter kan åstadkomma denna 
utveckling av vår bygd och vår kommun så det gamla ordspråket "tillsammans kan vi flytta 
berg" gäller, med dessa tankar avslutar vi detta brev och återkommer om en månad eller om 
det behövs tidigare men kolla hemsidan www.roasjöfiber.se 
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