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På bilden ses våra anslutningar i Nodhusen.

Hej alla medlemmar!
Bit för bit blir nätet tillgängligt.

Vilket lyft många upplever efter att de fått igång ”bredband” framför allt när det gäller
TV bild genom bredbandet vilket ger en hög kvalitén.
Totalt har 556 adresser framdragen fiber.
Antal anslutna adresser som har en Tjänst är 388. Det tillkommer 12 nya
anslutningar runt Åsens Gård den närmaste veckan.
Vi hade en fellista på 25 adresser som nu är avhjälpta.

Område 3 Ödsmål Status.

Lite detaljer för er i område 3. Observera att det ändrar sig från vecka till vecka ute
på fältet. Vi har som bekant haft svårigheter att få markavtal i område 3 Ödsmål,
vilket är anledningen till att det är lagt fiberslang som inte är sammankopplad. Det
fattas en bit ibland. Vi kommer att ta bit för bit i drift så fort vi har ett sammanhållet
område som kan ha kontakt med aktivt nät.

Detta händer i Ödsmål.
Område 3 i Ödsmål är ett jättestort område som är indelat i 8 olika delområde.
I delområde 1 (omfattar Dälene till Norra Hog ) här håller dom på med dom sista
svetsningarna (inkopplingarna) i skåpen och blir snart färdigt för att koppla in er.
I delområde 2 ( omfattar Östra Skår-Kycklingdalen) och delområde 3 ( omfattar
Åregren–Stångerås) här är det dom sista grävningarna som ska göras, det är 8
dagarna med 2 maskiner. Ska vara på gång.
Därefter är område 2 och 3 färdiga att göra klart för inkoppling.
I de övriga delområdena är många avtal färdiga och vi håller på med resterande
avtal, vi ska ha ett möte med några som jobbat med dessa avtal och sammanställa.
Det berör område 4 Talbo-Börsgärde, område 5 Bräcke Skog Ribbetegen
Järnblästen, område 6 Gröteröd Evenås, område 7 Berg, område 8 Ödsmåls
prästgård m.m., område 9 Bua Panneröd.

Område 4 Ucklum

Just nu pågår grävning österut mot Västerlanda. Därefter är planen att gräva från
Ucklumtappen norrut mot Amdal.

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen.

Ungefär 292 personer är nu medlemmar i vår nya Facebook grupp. Hjälp gärna till att
föreslå fler att gå med i gruppen så man kan ta del av allt vi tillsammans postar där.
Nyheter från hemsidan samt annan viktig information länkas alltid till Facebook.
Önskemål om att skicka ut information via mail har kommit från några medlemmar.
Jag har inte möjlighet att ha en kanal till för information, det skulle troligtvis bli
mängder av svar på mail-utskick som jag kan ha svårt att hinna svara på.
De som inte vill ha Facebook kan hämta nyheter på hemsidan.
Allt som ni medlemmar skriver på Facebook kan jag inte ta med i Nyhetsbreven, jag
försöker plocka upp sådant som kan vara av intresse för alla.
För oss medlemmar har jag som suppleant i styrelsen tagit på mig att förbättra
informationen. Allt flyter inte perfekt ännu, det tar ett tag att sätta mig in i projektet
och lära känna de andra aktiva samt tanka av dem information.
Vi kan alla hjälpa åt att berätta för grannar vad som händer om de inte tar del av
informationen via hemsidan.
När det är dags för grävning och montage av fiberboxar lägger vi alltid ut lappar i era
brevlådor.
https://www.facebook.com/groups/fiberforening/

Vintern har slagit till

Från fältarbetet meddelas att:
På grund av vinterkyla så kan grävningen stanna av in på våra tomter.
Tjälen (marken fryser till is) börjar bli problem och prognosen framåt ser inte bra ut. I
hård mark är tjälen redan ca 50cm, i åkermark är tjälen ca 20cm.
Vi följer väderutveckling dag för dag.

Hälsningar från Styrelsen i en stark förening med många medlemmar.
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