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Hej,
Nedan följer en uppdatering från styrelsen.

Arbetet med schakt och slang fortsätter enligt plan. Område Åkroken, 
Lönsbygd, Gräskulla, Dunshult, Östra Elmehult, Sjöaryd, Frankanäs, Sandåsen 
och Stenshult är i stort klara. Just nu pågår arbetet väster om Ålshult. Sista ut är 
sträckan från Ålshult till Getnö som preliminärt påbörjas om två veckor. NCC 
har i dagsläget underentreprenörer med fyra grävmaskiner i drift indelade på två 
lag.

Efter att slangen förlagts blåser man in fiber. Det arbetet har startat i Åkroken 
och Dunshult. Entreprenören uppmanar fastighetsägare att inte dra in slangen i 
fastigheten förrän fibern är blåst. Detta för att förenkla deras arbete och undvika 
risk för vattenskada. Håltagning ingår i upphandlingen och kommer utföras av 
ElTel samtidigt som fiberkonvertern installeras i huset. När ElTel:s arbete 
närmar sig kommer berörda fastighetsägare kontaktas efterhand.

De fastighetsägare som själva utför schakt på egen tomtmark skall vara klara då 
maskinlagen anländer. Detta för att inte försena följande arbetet med 
fiberblåsning. NCC:s underentreprenör hjälper till med schakt på egen tomtmark 
vid behov, se medlemsinformation från maj månad. Den medlem som önskar 
hjälp tar direktkontakt med grävmaskinist i närområdet. Avtal om tomtgrävning 
sker mellan enskild och underentreprenör.

Föreningens årsmötet genomfördes den 23 juni. Fyrtio medlemmar tog sig till 
parken i Urshult för att delta och förening bjöd på fika. Stämman beslutade 
bland annat att den årliga medlemsavgift skulle fortsatt vara 100kr, att arvodet 
till styrelsen skall höjas med tanke på årets omfattande ideella arbete. Styrelsen 
består efter årsmötet av ordförande Tore Ragnarsson, sekreterare Gunnel Olsson, 
kassör Agnetha Ragnarsson, vice ordförande Mårten Guldstrand, Ingvar 
Johansson, Leif Karlsson, Roland Winquist. Supplenater Christina Morely, Lars-
Erik Marcusson samt Åsa Nordkvist. Hela årsmötesprotokollet publiceras efter 
justering på föreningens hemsidan tillsammans med övriga dokument, 
www.safnet.se     

http://www.safnet.se/


Underlaget för upphandlingen av kommunikationsoperatören (KO) är klar och 
annons ligger ut på www.opic.com, sista datum för att lämna anbud är den 2 
september.

När avtal tecknats med den kommunikationsoperatör som vinner anbudet 
kommer föreningen under hösten bjuda in medlemmar till informationsmöte.

Tingsryd kommun har påbörja bygget av stamnät för fiber mellan Norraryd och 
Ålshult. Peab tillsammans med Liljegrens utför uppdraget och föreningen är 
med och samförlägger.

Sista en påminnelse till er som inte betalat årets medlemsavgift på 100kr. Gör 
det snarast till föreningens bankgironummer 734-3311, märk inbetalningen med 
namn och fastighetsbetäckning.
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