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Hej alla Fibermedlemmar!! 

 
Nu börjar saker och ting att falla på plats. För några veckor sedan fick vi vårt 
miljötillstånd från länsstyrelsen för att lägga fiberledningen. Nu väntar vi in beskedet om 
bidraget, det ska komma den 25 mars. Under tiden har vi handlat upp systemleverantör 
för projektering, fiberslang, skåp och nodhus mm och det är byNet som fått uppdraget. 
Upphandling pågår även för markentreprenaden gällande all gräv och plöjning. Vi har 
haft ute en intresseanmälan på annons och många svar har kommit in. Nu skickar vi över 
detaljförfrågan till alla, förhoppningsvis är detta klart i början på april. Trafikverkets 
tillstånd gällande borrningar under allmänna vägar är muntligt klart. 

Planerad grävstart är den 3 juni 2013. Nu gäller det att alla som vill ha fiber framdragen 
till sin fastighet eller företag har anmält sig. När grävningen har passerat din fastighet så 
kan vi inte hålla utlovad kostnad. Vattenfall startar sin grävning samtidigt där vi 
samförlägger i Ormestad-Gullmarsberg och Hogstorp-Skötteröd 

Ni som får detta brev prata med era grannar, har alla i din omgivning anmält sig? Nu är 
det nära och anmälan måste in före grävning. Det blir inte billigare att vänta! 

Många av er har säkert hört Ericssons pressträff där framtidens mobila nät 
presenterades. Detta mobila nät skulle göra alla andra lösningar överflödiga. Hoppas ni 
hörde allt han sa. Landsbygden kan räkna med något av detta tidigast om 15 år!!! 
Så var det med det. Landsbygden finns inte i pressens eller teleoperatörernas moderna 
värld. 

Det blir en stämma i april där vi slutgiltigt drar igång hela projektet. Den blir tidigast när 
bidragsbiten är helt klar.  

Efterlysning! 

Vi söker någon/några som kan gör några skyltar vi kan placera vid alla större enskilda 
vägar om att grävningen startar i juni. Den bör vara minst 60 -70 cm i fyrkant som vi 
ställer i diket på en stolpe. Finns det någon i föreningen kanske??? Vänligen kontakta 
någon i styrelsen. 

Nu och framöver behöver vi av er medlemmar hjälp med ditten och datten för mindre 
områden. All hjälp är välkommen. Hör av er. 

Ni som pratar med grannarna uppmana dem att anmäla sig på  www.skredsviksfiber.se . 
Det är synd att missa detta nu när vi är så nära. Vi har sökt bidrag för fler medlemmar 
än vi är nu, därför finns det utrymme för fler.  

Vid eventuella frågor: info@skredsviksfiber.se	  

Hemsida: www.skredsviksfiber.se 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Skredsviks Fiber. 


