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Nu börjar det första grävtaget närma sig.
Fibergrävningen kommer att starta från Norr i Låstad och sedan 
fortsätta mot Lången. Vi räknar med att första ”spadtaget” kommer att 
göras i början av november.

Vem gör vad i det praktiska arbetet…..
Vi går nu in i ett nytt skede i föreningens arbete. Till vår hjälp har vi fått KG 
Johansson som har god erfarenhet av fiberentreprenad och bl a hållit i 
Värings fiberförenings arbete.
KG kommer att hjälpa oss med kontakter med myndigheter och kartor samt 
med kontakt med vår entreprenör Wikstrands. Detta gör han tillsammans 
med Stefan Dahl. 
Hans Gunve kommer att ansvara för att ledningen stakas ut. Detta 
tillsammans med bl a markägargruppen. Här kommer han behöva hjälp av 
flera! Se annons.

Hjälp med utstakning
Vi söker dig som kan vara 
behjälplig med att staka ut den 
linje som fibern ska läggas i. Ni 
kommer att jobba i ett team som 
leds av Hans Gunve.
Du som vill hjälpa till kontakta 
Hans via telefon 0511-816 04, 
0730-27 62 07 eller mail
hans.gunve@gmail.com

Upphandling av 
kommunikationsleverantör
Nu startar vi även upphandlingen 
av kommunikationsleverantör.
Upphandlingen kommer att gå till 
lika som för entreprenören att 
det annonseras och sedan blir 
det ett urval mellan de som 
lämnar anbud.
Förfrågningsdokumentet kommer 
att läggas på hemsidan under 
upphandlingar när det är klart. 
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Slang och anvisning om grävning på egen fastighet/tomt

Innan ni börjar gräva måste ni kontakta KG Johansson tel 0725 805 955 
eller Stefan Dahl 072 718 22 27 för att få klartecken att ni gräver till rätt 
punkt!
OBS, det är ingen brådska att gräva ledningen på tomten! Först när 
huvudledningen passerar är det dags.

Hos Lennart Lundgren, Lilla Bäckedalen i Timmersdala, tel.070-5499295, 
finns nu slang och märktråd att hämta för er som vill gräva själva. Hämta 
när ni vill, slangen står placerad i ett öppet uthus med belysning. Där 
finns även en beskrivning över hur man gör. (finns även under dokument 
på hemsidan). Det finns en lista vid slangen där ni noterar hur mycket ni 
tagit. 
Viktigt att ni ”pluggar” båda ändar av slangen när ni lägger ner den, tejp 
finns i plastlåda intill slangen. Där finns också måttband, kniv och tång.

Stor skylt
För att få bidrag från Jordbruksverket/EU ska det skyltas. Därför kommer ni 
om några veckor även se två större skyltar i området som ska visa att här 
pågår Fiberarbete.

Grävning från tomtgräns till fastighet
Detta ingår inte i entreprenaden, som vi hoppas att alla vet. Vi har dock fått 
ett pris av entreprenören enligt nedan.
Det finns även andra entreprenörer som kan hjälpa till med denna grävning. 
Styrelsen har beslutat att alla som vill erbjuda sin tjänst kommer att ha 
möjlighet att lägga in en ”annons” om detta på hemsida under rubriken 
erbjudanden. 
Vill ni ha hjälp av huvudentreprenören Wickstrands ska ni anmäl detta till 
föreningen, närmare information kommer via mail eller telefonsamtal.
Nedan kan ni se de priser som gäller för denna tjänst.

Grävning trädgård 69 Kr/m exkl moms
Plöjning trädgård 39 Kr/m exkl moms
Korsning bef. ledningar i trädgård 300 Kr/st exkl moms
Korsning gräsklipparledning/begränsningskabel 100 Kr/st exkl moms

Handgrävning trädgård 100 Kr/m exkl moms
Framkörningsavgift trädgård 300 Kr/st exkl moms
Håltagning och indragning av kanalisation i fastighet 550 Kr/tim exkl moms


