
Hej på er igen. 
 

Sitter i Julåsa och försöker få till en liten text om hur långt vi kommit med 
fiberkabeln i vårt område. Regnet det bara öser ner utanför fönstret så  
väta fattas ej. 
 
Vad som däremot fattas så är det beslut från länsstyrelsens naturvårdsenhet om att 
vi får dra kabeln där vi tycker det är bäst. 
 Detta har dragit ut på tiden främst för semestrar och liknande men även för en 
något tung process för att få beslut och även en okunskap på länsstyrelsen vad vi 
har för material att handskas med och den lilla skada vi kommer att göra när vi 
plöjer ned slangen eller den lilla sjökabel vi vill lägga ned. 
 
Ibland så får man känslan av konflikten land stad och okunskapen på hur vi på 
landsbygden upplever en mosse som ett surhål medan naturvårdarna ser detta som 
ovärderligt.  
Men bekymmer är till för att lösas och detta kommer att ske men vi har fått en 
försening på projektet.  
 
För att underlätta det för naturvårdshandläggningen har vi valt att dela in vårt 
området i mindre delar så handläggarna får ett mindre område att titta på i taget så 
att inte hela området behöver vara klart utan vi kan börja någon stans. 
Det första området som är inlämnat är från Lyckås mot Haga Ekåsen för att sedan 
gå över mot Björstorp. Detta väntar vi svar på omkring den 26/9. 
Nästa område som jobbas med är från Redslared över Guttorp hit till Roasjö sedan 
blir utefter 156 ner till Vännebo ev så blir det 2 maskiner på gång då. 
Sedan kommer Snärsbo Ryasjö Ringestena.  
 
Vi kommer inte att kunna hålla tidsplanen att ge oss bredbandet i Julklapp men det 
beror inte på vår ambition och möjligheter utan myndighetsbeslut. 
 
Pengarna är klara. Stamnätet har vi fått anbudet på och beslut om 1,8 miljoner till 
vårt nät så det ser mycket bra ut på detta. Våra egna insatser har kommit in bra det 
är en del som inte är klara men det kan också bero på att områdesansvariga inte har 
varit i kontakt med er ännu. för dagen så är det nästan 1,5 miljoner i kassan. men vi 
har idag fått ett billass med slang 80 km och andra tillbehör så nu börja pengaflödet 
att rulla på. 
 
Vi kommer också inom den närmaste tiden att teckna avtalet med Telia. Från Telia 
skulle vi fått en information om utbudet som vi kunde lägga på hemsidan men för 
dagen så har vi inte fått detta men det kommer snart. 
 
Många har redan grävt i sina trädgårdar och lagt ned slangen den som vill göra detta 
kan hämta slang hos Ulf Johansson i Haga efter överenskommelse med honom. 
Tänk på att mäta så att det blir rätt längd så att minsta spill uppstår och att skydda 
slangen så inga stopp uppstår och att signalbandet är med.  
 
Har ni några frågor så finns vi till ert förfogande kolla på hemsidan 
www.roasjöfiber.se 
 
Hälsningar  
Göran  
 


