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Fiberutbyggnaden går framåt!
Just nu är det ett intensivt skede med många olika aktiviteter på gång. 5-6 maskiner
jobbar löpande med grävning av slang. Vi jobbar också med flera upphandlingar just nu.
Dels en upphandling av Kommunikationsoperatör som kan ”tända lyset” i nätet när det
blir klart samt ansvara för den tekniska utrustningen i nätet. Den upphandlingen ligger
ute just nu och vi väntar spänt på svar inom kort. Kommunikationsoperatörer förväntas
även kunna tillhandahålla kollektiva gruppavtal vilket vi önskat i förslag om i upphandlingsunderlagen. Det skulle ge oss en möjlighet till riktigt bra och billiga
abonnemangsalternativ för oss.
Parallellt jobbar vi även med underlag för upphandling av Nätoperatör, den operatör vi vill
ska sköta drift och underhåll av det fibernät vi bygger såsom slangar, fiber och skåp. Även
reservkraft ingår i den upphandling.
I de byar där slangförlängningen är klar har vi börjat dela ut anslutningsboxar. Dessa ska
monteras upp så fort som möjligt. Meddela er områdesansvarig när det är klart. När det är
gjort ska alla slangar märkas upp både i kopplingsskåpen som står ute lite varstans samt
vid varje anslutningsbox hos oss medlemmar. När boxar och märkning är klar kan vi
beställa fiberblåsning, ett jobb som vi önskar göra innan tjälen går i backen för att slippa
risken för isproppar i slangarna som kan försvåra arbetet.
Vidare så jobbar vi med en byggkredit hos vår bank så vi kan lösa vinterns och vårens
likviditet under de perioder vi väntar på utbetalningar av bidragen från Länsstyrelsen.
Vi behöver alltid folk som kan ställa upp med kort varsel och det är något som måste
finnas inom varje område. Alla ska göra sina dagsverken (3 dagar enligt avtalet) så
kontakta din områdesansvarig för att stämma av vad du kan hjälpa till med.
När grävaren kommer är det viktigt att du som medlem har märkt ut alla dina kablar och
vatten/avlopp i marken på din tomt. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för
det. Grävningen sker enligt den käppning/utmärkning som blir gjord i samråd med dig
och där förväntas det vara ok att gräva.
Trevlig höst och förvinter önskar fiberprojektet!

Du som är intresserad att medverka i våra
arrangemang under hösten vid bl.a.
soppluncher, på ett eller annat såsom att baka
fika– eller tunnbröd, servera,
musikanter, berättare, dikter etc. Ring Margita
Gustafsson 0693-600 44, 070-2351304
eller till Berit Martinsson 0693-600 31,
070-5439987.

VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på
mg/bm
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Sopplunch på Zenit!

Kom och låna
böcker på Zenit,

fredagar kl. 11.30—14.00
26/10 Östbyn/Holmsjö
22/11 Åsgård
13/12 Rissna LUCIA med julgröt

Måndagar 17.00—19.00.
Vi har varit & bytt
böcker så hyllorna är
sprängfyllda med
romantik, spänning,
fakta & härliga ljudböcker.
//Ulla, Kristina & Berit

VÄLKOMNA!
Anmäl dig till
VINTERMARKNAD
lördag 16/11
kl 11.00—15.00 Zenit.
Bordshyra 100 kr.
Ring Berit M 0693-600 31, 070-543 99 87
Hantverk, loppis & bakluckeloppis.
Alla varmt välkomna!

Lappteknik?
Välkommen att boka härlagad och god JULBUFFÈ
i mysig miljö på Boggsjö kapell 365:-/p
1:a och 2:a ADVENT lördag den 30/11 och 7/12 kl 17.00,
söndag den 1/12 och 8/12 kl 15.00.
Det finns även möjlighet att boka vid andra dagar för
sällskap om minst 10 pers eller fler!
Se Meny och fler förslag på www.margitascatering.se
Bokning samt info. Ring 0693-60044, 070-2351304

Är du intresserad av att lära dig sy i
lappteknik? Kanske kan vi ordna en kurs på
Zenit. Är du intresserad så hör av dig till :
Berit Martinsson 0693-600 31 eller till
Karolina Käthner-Lindsjö 0693-601 26

Zenit värdar under hösten!
Oktober: Roger Karlsson
November: Peter Svanström
December: Margita Gustafsson/
Berit Martinsson

KOM IHÅG! Stickcafé på Zenit kl 17.30—20.00
18/11, 16/12

Föreningar och företagare i
Norlbygda-Rissnabygden!
Skicka kommande händelser och material för
införande i Norlbygdabladet och på
www.norlbygda.com till info@norlbygda.com.
Vi är en bygd för alla till alla!
DU är varmt välkommen som medlem i
Rissnaortens hembygdsförening!
100:-/pers och 150:-/familj sätts in på bgnr 5204-6489 eller
kontakta kassör Peter Svanström, 070-545 0603.
Många medlemsevenemang är planerade under året och du får även billigare hyra på Zenit!

Tillsammans får vi roligt och blir en stark förening!
VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på

Mer info www.norlbygda.com mg/bm

