
Lite från Bredbandföreningen!! 
 
 
Nu börjar det att lossna så vi kommer igång på riktigt. 
Vi har fått tillstånd för de sjöar som vi har kvar i planeringen de sjöar vi inte får använda är 
Vännebosjön och Roasjön men det har vi lösningar för att gå runt dessa. Så det återstår 
Göjeholms sjön, Holmsjön och Ryasjön. Det som nu efterfrågas är "sjömän" som kan dra ut 
denna kabel för detta jobb skall vara klart till 28 februari så vi hoppas inte på is i vinter. 
Vi har en lösning också på hur vi skall få ut denna kabel vi skall fästa på 20 liters plastdunkar som 
flöten sedan skall vi bogsera över kabeln i dessa flöten. 
Har ni lämpliga dunka som vi kan använda så lämna dessa vid Björns Maskinhall tänk bara på så 
dom inte är för oljiga när vi skall ha dom till flöten i sjöarna. 
 
Vi har också fått tillstånd att förlägga kabeln efter den plan som är gjord till Haga, Björstorp och 
detta håller föreningsmaskinen på med för fullt. Det är också klart runt Stommen i Redslared. Det 
första området är också inlämnat till Telia för åtgärder och när dom är nöjda med listan på 
abonnenter så har dom 12 veckor på sig att få kräm i ledningen. 
 
Inlämnat till länsstyrelsen för godkännande av naturvårdhänsynen är vägen från Redslared över 
Guttorp och hela Roasjö detta gjordes i Tisdags i denna veckan och nu får vi vänta 6 v på 
synpunkter och åtgärder sedan är det klart att sätta fart på Källhulten så vi får ner ledningar i 
Roasjö också. 
 
Nästa vecka skall naturvårdstjejen titta på Redslared mot Vännebo och också lämnas in till 
länsstyrelsen för godkännande och detta område skall föreningsmaskinen gå på när man är klar 
med Björstorp. Planeringen för att komma till Vännebo är att vi får göra en tryckning till under 
156 an och gå över gärdet i Vännebo upp till Björnhalla och sedan ner igen till Vännebo stugby.  
 
Område 4 som är resten Snärsbo, Ryasjö o Ringestena är också på gång och om tiden räcker för 
naturvårdstjejen när hon är i Redslared så fortsätter man med detta område samma dag annars 
får det bli en fördröjning på någon vecka.  
 
Detta är en grovplanering som är gjord dragningarna kan variera något men det mesta LIGGER 
fast. 
Om ni vill gräva i trädgården själva så finns det slang och signalband hos Inge Jönsson Inge i 
Snärsbo och hos Ulf i Haga. Passa på och gör dessa jobb nu innan de blir för kallt. 
 
Ekonomin ser också bra ut vi har fått en stor räkning på ca 700.000 kr på slang och tillbehör 
detta är bara bra för Västra Götalansregionen som vi får bidrag från har 900.000 kr klara att 
utbetala så fort vi fått räkningar för detta och det vill dom göra före nyår. 
 
Ni som tycker det är spännande så jobbas det denna helg på vägen ut mot Haga o Ekåsen. 
 
När vi nu rulla på så kommer det till nya medlemmar som inte varit helt införstådda med vad som 
skall hända och vi har några i gränsområden som ligger på som tusan för att vi skall utvidga 
området och vi gör vad vi kan för dessa också men det är pengarna om det blir långa ledningar. 
 
Ha det nu bra och lägg gärna en kabel. 
 
Göran i Julåsa 
 


