
 

  

Maj 2017 

FiberNyheter!   

Vi gräver för fullt!  

Våra grävare har nu nått mer än hälften av alla ca 235 medlemmar och ca 280 anslutningar. Vi 
började gräva ner slang i mitten av november och kommer snart att börja blåsa in fiber i slangen 
och sedan koppla in den i våra skåp och hos er medlemmar. Vi vill också flagga för att vi kommer 
(enligt plan) att fakturera ut en tredje insatsdel i maj. 
 
Vi är nu klara med grävningarna i Landa och Kvinnestad, med 
några få undantag. Vi är också ungefär halvvägs klara med 
Asklanda och har påbörjat grävningen i södra Ornunga där vi 
samförlägger med Herrljunga Elektriska i stor utsträckning, vilket 
gör att även strömförsörjningen i Ornunga kommer att bli bättre 
och säkrare. 
 
Många av er har kontaktats av vår representant Johannes 
Andersson och eller av Peter Keblin (se bild) i god tid före 
grävningen. Då Johannes har fått andra uppgifter kommer nu 
Peter eller hans nye medhjälpare Per att kontakta resten av er. 
Ni kommer tillsammans att göra den sista finslipningen av 
dragningen just till er och på era ägor. Förbered er gärna på att 
peka ut hinder såsom avlopp, täckdiken mm. 
 
Vi kommer som nämnts snart att börja med nästa fas, med början i Landa. Det gäller blåsning och 
svetsning av fiber. Innan dess måste slangen vara framdragen och ”ansluten” till huset. Denna 
anslutning behöver vara klart innan blåsningen påbörjas! En anvisning hur detta skall göras finns nu 
på vår hemsida, under ”Dokument”. 
 
Vi planerar att börja blås och svets i samma ordning som grävningen ungefär och börjar med 
Landa och fortsätter med Kvinnestad. I Landa behöver slangen vara färdig fram till hus före 1 
Juni. För Kvinnestad och vidare återkommer vi, se vår hemsida för sådan information. 
 
Vi skall försöka uppdatera hemsidan oftare och bättre, speciellt med instruktioner och info om vad 

ni behöver göra själva.  

Med vänliga hälsningar från styrelsen för Svältorna Fiber, 

Anders, Christer , Gustav , Peter , Roland , Stefan, Sven-Eric  plus  adjungerade Paul 


