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Fiberprojektet är igång på allvar nu! 

 

Torsdagen den 15/8 kl. 11.54 satte grävmaskinen skopan i backen och därmed är fiberprojektet igång på allvar. 

Hjorts Entreprenad från Lit har uppdraget att gräva ner all slang som fibern senare ska blåsas in i. Ja, ni läste rätt, fibern blåses in i slangen 

och kopplas sedan samman i kopplingsskåp och så kallade noder där vårt nät kommer att anslutas. 

 

Vecka 34 kommer nästa maskin att dra igång här i Rissnabygden och efter ytterligare en vecka kommer, om allt flyter på bra, nästa  

maskin till området för att jobba med fiberförläggning. 

Onsdag den 21/8 har projektet ett möte med alla områdesansvariga och efter det mötet kommer alla medlemmar att bli kontaktade av 

respektive ombud för att få hjälp med att sätta upp käppar där ni som medlem vill ha er kabel in till huset. På vissa ställen kommer det 

även att behöva röjas och där får medlemmar också hjälpa till. Även sjö-kabeln ska förläggas och information om det kommer också från 

ombuden. Anslutningsboxar som skall monteras på varje fastighet är beställd och kommer att distribueras ut till er medlemmar. 

 

Kalkylen för detta projekt har varit och ligger fortfarande på ett kostnadstak på max. 15.000:-. Naturligtvis hoppas vi kunna sänka den 

kostnaden i slutändan och med ideellt arbete finns alla möjligheter till det. 

 

För er som ännu inte bestämt er så finns fortfarande chansen att hoppa på fibertåget. Innan maskinerna har gått förbi er tomt/fastighet kan 

man hoppa på - ni kommer inte att ångra er om ni går med. Om vi räknar med att månadskostnaden för ett kollektivt avtal med internet, tv 

och telefoni hamnar på 350:-/mån så förstår ni själva att det blir billigare än idag. Vad man då får är 20-talet tv-kanaler, internet 100Mbit 

samt fast telefoni i hemmet. Ett mycket bra erbjudande! 

Det höjer värdet på fastigheten och ger er själva, barn och barnbarn en modern och  

framtidssäker tele-, tv- och datakommunikation. Lyssna gärna med er bank om ni behöver låna 

till anslutningen. 

 

/Rissnabygdens Fibernät Ek. För. 
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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! 

 

 

 

God smakrik mat för alla 

evenemang i bygden! 
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Biblioteket har återigen slagit upp dörren 

på Zenit, måndagar mellan kl 17.00—19.00. 

Varmt VÄLKOMNA att låna böcker,  

tidskrifter, ljudböcker . Har 

du önskemål om någon speci-

ell bok så hör av dig så fixar 

vi det. 

//Ulla, Kristina & Berit 

 

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! 

VÄLKOMMEN, 

lördag den 31/8 kl 20 

underhållning o DANS 

till 

KENTUCKY o 

The RELATIVES! 
Ska du vara säker, boka bord på   

ÄLGTJOAN! 

Ring /sms Boggsjö Byförening,  

 

Sopplunch fredag kl. 11.30—14.00 Zenit 

 

27/9   Boggsjö, Ambjörn Sandler kåserar 

26/10 Östbyn/Holmsjö 

22/11 Åsgård 

13/12 Rissna LUCIA med julgröt 

 

VÄLKOMNA! 

Save the day! 

VINTERMARKNAD lördag 16/11  

kl 11.00—15.00 Zenit. 

Boka bord 100 kr.  

Ring Berit M 0693-600 31, 070-543 99 87 

berit.m.martinsson@hotmail.com 

Stickcafé börjar igen! 

Zenit kl 17.30—20.00 

16/9 

14/10 

18/11 

16/12 




