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Projektinfo
Vi är nu klara med ca 90 % av grävning för stamledning. Återstår Fagerliden-
Klosterholmen-Jutaberget. Från Fagerliden till Klosterholmen kommer Ellevio 
att sam lägga elkabel vilket innebär att vi delar på kostnaden för denna 
sträcka.  Grävstart för Jutaberget beräknas till vecka 35 och Fagerliden någon 
vecka senare. Vi har påbörjat tryckningar under vägen till Fagerliden och 
gräver samtidigt ihop tryckningar på vägen mot Skövde, ”raka linan”. 
I Låstad pågår slutinstallation i fastigheterna. Vi fortsätter sedan med övriga 
områden.
För övrigt pågår grävning i trädgårdar, för de som beställt detta, det återstår 
ca 65 st. Återigen påminner vi om att grävning och inborrning snarast  måste 
göras om ni själva valt att utför detta!

De som tecknat Telias gruppavtal kommer att bjudas in till ett möte där vidare 
information kommer att ges.
På bilden nedan ser du hur installationen ser ut i normalfallet när allt är 
färdigt. 



2016-08-22 Bergs Fiber ekonomisk förening 2

Vår förening
Bergs Fiber har blivit en stor förening, vi är nu över 430 medlemmar.
En stor förening kan i många sammanhang bli anonym. Medlemmarna känner 
inte riktigt samhörigheten, att det är en förening som kräver varje medlems 
insats lika väl som en idrottsföreningen eller pensionärsförening.  Vi i 
styrelsen är ideellt arbetande medlemmar som åtagit oss det 
förtroendeuppdrag som ett styrelseuppdrag innebär. 

Genom att vi är amatörer i det mesta i detta projekt blir det fel ibland och det 
måste ni ha fördragsamhet med. Om vi ser på hur stort projektet är så har det 
gått mycket bra. Alla som deltagit på något sätt har gjort ett fantastiskt jobb. 

Det är många tusen timmar som görs av styrelsen och de medlemmar som 
varit aktiva i projektet, t ex med utsättning av markeringar, nertagning av 
staket mm. 

Ni övriga medlemmar som inte haft tid eller möjlighet att delta så aktivt i 
projektet hoppas jag kan hjälpa till med att underlätta arbetet för dem. t ex 
med glada tillrop eller att ni tar upp de skyltar som kan ha blivit nerkörda.
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