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Hej alla medlemmar. 

 

På måndag den 19 maj startar fiberblåsningen igen. Nu gör vi klart det som är kvar 
runt Hogstorp och därefter fortsätter vi med Saltkällan-Skaveröd-Studseröd-Anneröd-
Lunden. Det kommer flera ”blåsbilar” så de kommer att jobba på flera ställen 
samtidigt. Vi fortsätter därefter med Skredsvik-Gunnarby och sträckan till Stolteröd. 
Bången-Bua-Torsberg står därefter på tur.  

Det finns några ställen där vi inte fått grävt pga av att det varit för blött och ett ställe 
pga av väntan på trafikanordningsplan (Saltkällan). Dessa kompletteras så snart det 
går.  

DET SOM ÄR ETT KRAV ÄR ATT FIBERDOSAN SKA VARA PÅ PLATS NÄR 
BLÅSARNA KOMMER. Skulle ni av någon anledning inte fått dosan, maila 
markgruppen snarast. Vi har delat ut dosor efter hand som vi gräver fram, men 
någon kan ha blivit missad. 

Det ska blåsas i ca 23 mil fiber varav vi har ca 5 mil klart. Svetsningen av fiber 
kommer igång i juni preliminärt. Det är ca 4000 skarvar som ska göras. 

Viktigt: De ställen som vi inte kan göra klart pga att slangen inte är framgrävd till 
huset eller dosan inte monterad riskerar att bli debiterad en extra avgift pga att 
fiberföreningen får betala för fördyrad blåsning o svetsning vilken inte ska drabba alla 
dem som gjort klart sin del av installationen. Till det försenar det starten av nätet. Ni 
som nyss fått framgrävt väntar vi med att blåsa så ni hinner få slang och dosa på 
plats. 
 
Grävningen närmar sig färdigställning. Vi har några kortare sträckor där det 
fortfarande inte är klart med markavtal. Till det ska Vattenfall få gjort klart i Börsås 
vilket vi också väntar på. Det är några korta bitar runt hus där det är lite trångt men vi 
kommer. Vi har grävt fram till anslutningspunkten och alla nodhus är på plats. 

Kom nu ihåg att få grävt ner slang och montera dosa omgående. Inklusive 
fibern in i huset annars kan vi inte svetsa ihop den. 
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