
Ämne: Fiber information, februari 2016 

Gunnar Ericsson kontaktade Bjärekraft för att få info om hur fiberprojekten fortlöper. 

Nedan följer den information som Sofie på Bjärekraft lämnade.

Anledningen att inblåsningen inte är gjord har inget med tjälen att göra men då alla tomtgräv-
ningarna måste vara klara innan dom sätter igång så har vi fått vänta på dom. Vi har just nu mer 
tomtgrävningar att göra än vad vi hinner med. Samtidigt som vi har hela Malen så har vi andra 
områden igång runt om på Bjäre som ska grävas av samma grävare som gräver på malen och där 
har vi inte riktigt hunnit med och varit i fas. Det har även varit tjäle som stoppat upp oss och en av 
våra plogmaskiner har varit sönder och försenat.

 

Tomtgrävrana kommer bli klara med område 9 och 8 förhoppningsvis under denna vecka och sen 
tar montörerna över och gör klart för inmontering veckorna därpå.

 

I gatan gräver vi klart område 9 idag och område 8 i veckan. Område 11 har mest grävning kvar 
längs Köpmansgatan och troligen klart om ca 1 vecka till. Område 7 hade vi ett extra grävlag som 
började på för en tid sedan och dom har också ca en vecka kvar. 

 

Som det ser ut nu så kommer vi inte kunna hålla den planeringen som vi satt ut från början utan tror
att vi kan bli klara till Juni månad med alla inblåsningar. Sen kan jag inte ge dig mer information 
om områdena jag inte nämnt då det görs om i vilken ordning vi gräver områdena. Att ordningen 
bryts har att göra med att vi inte fått grävtillstånd i tid för vissa gator och att förutsättningarna har 
ändrats under tiden. Jag kan inte påverka så mycket själv i detta läge utan försöker se en hel het i 
när vi kan bli klara.


