
Bitte Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Påminnelse: Gräv i trädgården!
1 meddelande

Fiber Östra Falbygden Ekonomisk förening <info@lofthouse.se> 13 juli 2018 12:25
Till: Britt-Marie Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Ser mailet konstigt ut Ändra e-mailadress www.fiberostrafalbygden.se

Medlemsbrev

2018-07-13

Påminnelse: Gräv färdigt i trädgården!

Hoppas ni stortrivs i sommarvärmen och ändå klarar vatten till gårdar och hushåll!

Till alla medlemmar i utbyggnads- och förtätningsprojektet. De flesta av er är redan klara och  berörs inte av 
nedanstånde meddelande. Vi skickar ändå ut det tillsamtliga.

Nu tar entreprenören lite sommarledigt men återkommer i början av augusti. Endast mindre sträckor återstår att 
plöja/gräva i etapp 2 och 3 förutom Fivlered som återstår i sin helhet. Ett par arbetslag kommer att ta sig an området 
om några veckor. Lite omprioriteringar har gjorts men slutdatum för tidsplanen ligger fortfarande fast. Ett lag åker runt 
och trycker under vägar.

Laget som blåser fiber har också gjort en hel del i norra änden, etapp 2 och tar sig an Humla, Trädet och Åsarp efter 
semestern.

När blåslaget kommer är det mycket viktigt att man redan grävt ned sin slang med märkband genom trädgården 
och satt upp kopplingsboxen på fasaden enligt tidigare instruktioner. Detta har fungerat i stora drag hittills, men i 
det fall en enda fastighet inte är klar när blåslaget ska färdigställa ett visst kopplingsskåp, leder det både till fördyrande 
merarbete och förseningar.
_________________________________________________________________________

1) Vi ber därför er alla att innan den 1/8 säkerställa att allt är 100% klart i trädgård och på fasad.

2) Rapportera till din områdesansvarige med ett mail eller sms när du är klar så att vederbörande kan bocka av 
dig på sin lista och anmäla "blåsfärdiga skåp" till entreprenören.
_________________________________________________________________________

SLANG och MÄRKBAND
I det fall du saknar slang, märkband och kopplingsbox - kontakta din områdesansvarige.
Slang och märkband finns på nedanstående platser i de olika delområdena. 

ÅSARP
Siv Eriksson, Kringlarp

TRÄDET
Linus Josefsson, Västergården.
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HUMLA 
Stig Svensson, Haggården Humla

FIVLERED
Karl-Axel Filipsson, Åred Fivlered

Kopplingsboxar ska vara utdelade sedan tidigare. Om någon saknar finns det hos Stig Fagersson, Ryninga.

Trevlig semester!
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