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Byggstart 16 november
Om alla tillstånd som behövs från Länsstyrelsen blir klara så kommer 
grävningen för fiber starta den 16 november. 

Det första området blir ”Låstad” dvs området som avgränsas med 
Götenevägen och Timmersdalavägen från 26:an.

Grävningen kommer att utföras på så sätt att först dras 
”huvudledningen” i ett område. För de som beställer grävning på tomt 
av entreprenören återkommer han med en mindre grävare och sköter 
grävningen på tomterna. När det är dags för detta ska det vara utmärkt 
på tomten var det ska grävas. 
Ni som tänker gräva själva, så ska detta vara gjort när huvudledningen 
dras förbi. 
Närmare info kommer, läs även igen informationen som fanns i förra 
info-bladet. 
Håll er informerade genom föreningens hemsida!

Inför start för grävning av huvudledning i varje området kommer 
fastighetsägaren i god tid få information om när det är dags för deras 
område. Ni behöver inte göra något innan dess.

I början av december hoppas vi kommit så långt att vi kan presentera en  
tidsplan för när de olika områdena kommer att göras klara. 

OBS, ni som kommer att gräva själva på den 
egna tomten, läs i infoblad 9 om vad som då gäller!



2015-11-09 Bergs Fiber ekonomisk förening 2

Ambassadörer
Vi har fått byte på några ambassadörsposter.
Helena Liberg, Yvonne Sannö och Claes-Göran Carlsson kommer att 
lämna ambassadörsskapet.
Ersättare för Yvonne och Helena blir Inge Persson 
och Jonas Olsson. Stort tack Helena, Yvonne och 
Claes-Göran för allt jobb ni lagt ner.

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
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