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Stenrike 16-02-12

Hej,
Trots kylan i januari har grävningen kunnat fortsätta på åkrar och ängar. Däremot är det fortfarande
tjäle i vägkroppar m.m. så inget arbete har kunnat ske inne i Hamburgsund. Så fort tjälen släppt
kommer det arbetet att återupptas. Man kommer då att göra färdigt arbetet vid industriområdet
samt göra färdigt kanalisationen mellan televäxeln vid Gamla vägen och det lilla kopplingshus (NODhus) som kommer att placeras där Ejgdevägen möter Kaprifolvägen.
I måndags hade vi ett planeringsmöte med byNet och gräventreprenören vi har nu en tydligare
tidplan för hur nätbygget kommer att fortskrida.
TIDPLAN
Grävning
Landsbygd utanför Hamburgsunds tätort
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Blåsning och svetsning
Nod 1 Landsbygd norr Hamburgsund
Nod 1 Resterande del
Nod 2 Hamburgö
Nod 3 Tegelstrand, Heestrand, Slottet

Projektet klart

Planen är att helt färdigställa varje delområde, för att beställarna inom det området ska kunna få
tillgång till fungerande fibernät, så snart som möjligt. I mars kommer fibern att blåsas in i de
kanalisationer som redan färdigställts. När tomtmarkerna torkat upp tillräckligt färdigställs
kanalisation och blåsning fram till respektive hus och därefter sker installation inne i huset.
Det innebär att ni som redan fått grävt i ert område samt delar av tätorten, kan börja ställa in er på
att ha en fungerande fiberinkoppling redan i april/maj. (Om inte vintern kommer tillbaka med kraft.)
Tänk på att tydligt markera var ni vill ha kanalisationen förlagd och var på huset ni vill ha in
fiberkabeln. Alla berörda blir kontaktade innan arbetet på den egna fastigheten.De medlemmar som
inte kan vara här kan få assistans från föreningen.
Arbetet på Hamburgö kommer att påbörjas omedelbart efter påsken och vara klart i slutet av
september.
För de mindre tätorterna Heestrand, Tegelstrand och Slottet, så påbörjas arbetet i juni och allt
beräknas bli klart innan julen i år. Det är två orsaker till senareläggningen. Kommunen kommer under
våren/sommaren lägga ner en ny vattenledning mellan Hamburgsund och Slottet och där kommer
byNet utnyttja möjligheten till samförläggning. Dessutom är inte förhandlingarna om markavtal
färdiga med några större markägare i området.
Parallellt med detta fortsätter vi i styrelsen med att få fram förslag till gruppavtal. Vi kommer att
informera mer om det i kommande månadsbrev, samt ha en beslutande medlemsstämma troligen
under Kristi Himmelsfärdshelgen i början av maj.
När ska man säga upp sina nuvarande avtal för Internet, TV och telefoni? Det är ett komplext arbete
att starta upp ett nytt fibernät och vi har sett exempel på att det kan bli uppstartsproblem från andra
föreningar. Vi rekommenderar därför att man bibehåller sina nuvarande avtal någon månad extra för
att undvika att man plötsligt står helt utan kommunikation.
Hälsar
Styrelsen

