Fiber i Hulared/Landsbygdsnät i Tranemo
Nyhetsbrev
På styrelsemöte i LIT bestämdes det för ett tag sedan att vi inte kan vänta på att Jordbruksverket
skall få ut sina tumma, var dom nu har stoppat dom.
Nu kör vi! SLL (www.sllab.se) har fått jobbet att installera fiber i resten av LIT:s område. Det är
samma företag som installerat fiber i Dalstorp, Ljungsarp och Ambjörnarp.
Gå in på www.tranemofiber.se om du vill veta mer om vad som händer i LIT.
Eftersom vi inte kommer att få några pengar förrän tidigast hösten 2016 så börjar vi med dom
tätorter vi har kvar. Eftersom vi har lättare att räkna hem det utan stora lån i början.
Avtalet med SLL säger att all abonnenter inom vår fem arbetsgrupper skall ha fungerande
fiberuppkoppling i november 2017.
Just nu ser tidsplanen, för att börja gräva, ut såhär:
Nittorp tätort
V 51 7/12
Hulared tätort
V 8 22/2
Ölsremma tätort
V 13
Ambjörnarp landsb. V 25
Ljungsarp landsb.
V 34
Dalstorp landsb.
V 44
Nittorp landsb.
V 15 2017
Ölsremma landsb.
Hulared landsb.
Tidsplanen kan ändras men ordningsföljden ligger nog fast.
Nittorp, Hulared och Ölsremma har haft/kommer att ha stormöte för avtalsskrivning denna och
nästa månad.
För Hulareds del gäller:
Måndag 7/12 kl. 19.00 i Lokalen i Hulared.
Detta gäller i första hand samhällsborna emellan kyrkan och Lokalen, tills något annat meddelas.
Det är just nu inte helt klart var noderna, sändarstationerna, kommer att placeras. Detta kan kanske
ändra vilka som kommer med i första omgången. Blir det förändring så får dom berörda veta det.
Alla intresserade är välkomna men avtalsskrivning gäller bara samhällsborna.
Har ni några frågor så ring oss i Fiber i Hulared så skall vi försöka svara.
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