fredag 23 december 2011
Helghälsning från Strongnet

Stronget vill passa på att sända en helghälsning till alla här.
Vi önskar skön avkoppling och samvaro. Stort tack för i år till alla som är engagerade,
till våra medlemmar och till våra samarbetspartners!
I avvaktan på snön så ser vi fram emot en ny vår... (Tomtar etc finns det ju gott om nu, men
äppelblom...)
Ju längre vintern dröjer att slå till fullt ut, desto mer får vi uträttat inom Strongnet. Vi har tre
grävmaskiner igång och arbetar just nu i Holmahult, där tillstånd av olika slag blivit klara.
Tidigare har följande byar fått färdiggrävt sedan sist och sträckan till Källebäcken även fått
elledningar nedlagda. Byarna är Lidanäs, Kavsjömåla, Källebäcken, Binnareboda, Sjuamåla,
Boamåla inkl Bodala.
Inmätningen av redan avklarade sträckor har också börjat, så vi kan dokumentera ordentligt
var Strongnet finns under jord.
Eftersom vi ännu inte har tjäle, går det fortfarande bra att gräva på sin egen tomt och hämta
slang för detta dike hos oss. Strongnet tillhandahåller slang och material så långt fibern går,
dvs till dosan på insidan av ingångshålet i väggen.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 15:58 Inga kommentarer:
Etiketter: fiberbredband, Strongnet byanät

söndag 23 oktober 2011
Informationsmöte/extrastämma 7 nov

Här på hemsidan har det varit stilla över sommaren. Ber om ursäkt för detta! Extra stor
arbetsbelastning är grunden i kombination med brist på avgörande besked.
Strongnet har däremot inte legat på latsidan. Våra grävare har varit igång utan uppehåll sedan
starten på vårvintern. Du kan läsa mer om detta strax i vänsterspalten under dokument.

Intresserade och medlemmar hälsas varmt välkomna till information och extrastämma
mån 7 nov kl 19.00 i Holken, Yxnanäs. Då informerar regionförbundet om senaste nytt kring
stomsträckan Lessebo - Tingsryd och Strongnet redogör för nuläget inom föreningen.
Kommunens information blir troligen skriftlig, då handläggarna är upptagna. Extrastämman
hålls pga de stadgeändringar vi tog på årsstämman i april. De behöver bekräftas en andra
gång.
Passa på att få svar på dina frågor denna kväll, eller genom att kontakta styrelsen via
blbstrong@yahoo.se
Strongnet rekommenderar dig att gräva diket på tomten innan frosten slår till på allvar.
Behöver du hjälp med grävningen så kontakta styrelsen. Det är också hög tid att märka ut var
på huset du önskar få in fibern i huset och var du önskar få in kabeln på tomten. Gröna
plastlappar finns att få, ifall du inte redan har dem. Du som redan fixat allt detta får ha
överseende.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 15:03 Inga kommentarer:
Etiketter: extrastämma, informationsmöte, Regionförbundet Södra Småland (RFSS),
Strongnet byanät, Tingsryds kommun

tisdag 7 juni 2011
Nu gräver Strongnet!
Sedan en tid tillbaka gräver Strongnet byanät för att koppla på fastigheter och byar närmast
stamledningen som regionförbundet låtit anlägga. Just nu är vår gräventreprenör i Yxnanäs,
där vi gör en hel del eljobb tillsammans med Kreab Öst/Kraftringen samtidigt. Vi har också
lyckats komma överens om att använda de tomrör som Kreab la ner när de grävde ner
elledningar efter Gudrun. Dessa tomrör var ju den ursprungliga idén till Strongnets
omfattning.
Stamledningen är ännu inte slutbesiktigad och kommunen har inte tagit beslut om villkoren att
använda den, därför är det svårt för oss att ange en definitiv månad när vi har trafik i nätet och
att göra en affärsplan. Tidigare har vi ju haft ambitionen hösten 2011, men eftersom vi inte
råder över den delen kan det dröja längre.
Sträckan ner mot Blekinge via Skärsjöhult blir nästa etapp (sensommar), där vi samtidigt
gräver ner el åt Kreab Öst. Kreab Öst vill även samverka kring Lidanäs - Kavsjömåla Källebäcken i år. Vi välkomnar fler kunder runtom, men särskilt i dessa byar.
Under 2011 räknar vi också med att gräva sträckan förbi Follsebo - Grönadal och uppåt samt
Dångemåla - Holmahult och övriga punkter.
Kinnanäs - Flisehult - Abrahamshult m fl byar får tåla sig till 2012, då Eon har pengar i sin
budget för delar av denna sträckning. Vi och kommunen försöker påverka Telia att vänta med
sina ändringar i nätet, tills vi har fiber på plats.
Du som är medlem får inom kort brev från Strongnet med uppdateringar och djupare
information.
Ikväll 7 juni är Strongnets ordförande inbjuden att berätta om fiber och Strongnet till
Kolshultsgården i Eringsboda socken. Mötet där startar kl 18.30. Det kan bli startskottet för en

egen fiberrörelse även i den trakten. En liten förövning hade vi i Broddamåla by på
nationaldagen.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 09:05 Inga kommentarer:

söndag 3 april 2011
Strongnets första årsstämma 5 april
Med detta inlägg vill jag påminna alla medlemmar som tittar in om att Strongnets första
ordinarie årsstämma äger rum nu på tisdag kväll den 5 april kl 19.00 i Holken, Yxnanäs.
Varmt välkommen att ta del av information om framtiden med fiber samt delta i besluten!
Dels kan vi informera om grävetapperna 1 och 2 som startar dagen efter stämman, dels om
vad framtiden med fiber kan innebära. (Missade du skriva upp dig på jobblista på förra mötet,
går det bra nu också.)
Vi fikar som vanligt på våra möten och vi tar oss igenom själva förhandlingarna, där alla val
är förberedda. Ingen behöver befara att plötsligt bli vald till något ;-)
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 18:13 Inga kommentarer:
Etiketter: fiberbredband, Strongnet byanät, årsstämma

måndag 14 mars 2011
Kallelse till arbetsmöte för dagsverken
Till dig som har avtal med Strongnet el Älmeboda Fiber och kryssat i att du vill göra
dagsverken/eget arbete
Strongnet och Älmeboda Fiber ordnar gemensamt möte för information kring och planering
av de arbetsuppgifter som ska göras i form av dagsverken i de bägge föreningarna.
Torsdagen den 24 mars kl 19.00 ses vi i Holken, Yxnanäs! Där träffar du våra
entreprenörer inom grävning, tryckning under väg, blåsning och svetsning av fiber samt
projekterare och oss i styrelsen. Tag med din egen kalender inför planeringen! Fika
serveras.
Det egna arbetet kommer till största delen att ske dagtid på vardagar för att passa ihop med
entreprenörerna, och det kommer att pågå under vår-sommar-höst, men troligen inte under
huvudsemestern.
Tänk igenom om du har möjlighet att vara så flexibel och eventuellt kan ta ledigt från
ordinarie jobbet för att göra dagsverken, eller om det trots allt är smidigare att överlåta dina
dagar på föreningen och betala de 3 000 kr. Projekten sväller genom större geografiskt
område och samverkan med kraftbolagen, därför vill vi att du tar en extra funderare.
Du som verkligen planerar göra dagsverken är inte bara varmt välkommen - du måste
dyka upp den 24 mars. Du får e-post eller brev med mer utförlig information.
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 14:29 Inga kommentarer:
Etiketter: Strongnet byanät, Älmeboda Fiber

tisdag 1 februari 2011
Nytt från media kring fiber och Strongnet
Tingsryds kommunledning gästades igår av Kronobergsbänken i Riksdagen, dvs
riksdagsledamöter från vårt län, samt länsstyrelsen. Strongnet och Vemboönet var inbjudna
för att vittna om ett byanäts vardag och understryka behovet av långsiktig bidragspott samt av
en mer omgående pott, för att kunna bevilja de byanätsansökningar som nu köar hos
länsstyrelsen.
B-L Berndtsson passade på att överlämna det pinfärska uttalandet från Älmeboda
Centerorganisationers årsmöte med specifika krav på påfyllning och förnyade bidrag till
fiberbredband i hela landet och därmed i förlängningen landsbygdsutveckling.
Läs mer i artikeln genom att klicka på rubriken ovan, om både Strongnet som Årets
Älmebodabor och artikeln intill om mötet med riksdagsledamöterna.
Här nedan är länkarna ifall du önskar kopiera dem i stället:
,
http://www.smp.se/nyheter/tingsryd/article2264878.ece#disqus_thread
http://www.smp.se/nyheter/tingsryd/article2264301.ece
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 21:23 Inga kommentarer:
Etiketter: byanät länsstyrelsen, Kronobergsbänken, landsbygdsutveckling, riksdagen,
Strongnet byanät, Tingsryds kommun, Vemboönet, Älmeboda socken

onsdag 26 januari 2011
Telia klipper av och Strongnet binder ihop
Nu är det mycket som händer på en och samma gång.
Senast har Telia aviserat till Tingsryds kommun att telestationer kommer att läggas ner inom
de närmaste 6 månaderna, och hushåll inom Strongnets område har fått avisering om
borttagande av fast telefoni. Kolla din Telia-post noga den närmaste tiden!
Strongnet har sedan tidigare ett fungerande samarbete med EON. Vi har redan lagt ner rör
vid Holmahult och nu är det positivt med kringlan runt Dångemåla samt delar av rundan förbi
Flishult m fl byar.
Nu har vi även lyckats få Kreab Öst att inse att det finns rejäla fördelar och goodwill för oss
båda att samverka. Vi har en muntlig överenskommelse att pröva deras redan nedlagda
tomrör, och vi ska gräva ner nytt tillsammans. Kreab har räknat fram 16,3 km att gräva
tillsammans inom Strongnet och Älmeboda Fiber. Styrelsebeslut krävs från båda parter.
Detta är ett viktigt genombrott för att vi ska lyckas med våra ambitioner att nå ända ut i
kanterna i alla väderstreck inom området. Samtidigt finns en del medel från regionförbundet
till att kunna gå med stamledning ner till Blekinge längs väg 122. Mycket glädjande!
Väldigt positivt är också att vi nu har besked att det kommer att gå att koppla på stomnätet i
slutet av maj. Då kommer regionförbundet att ha stomnätet igång. Strongnet kan alltså jobba
på som hittills med detaljplanering, upphandling, alla avtal och tillstånd som krävs samt börja
gräva i egen regi med sikte på fiber i sommar i de första etapperna.

Alla dessa nyheter tillsammans borde göra att du, som fortfarande tvekar, skickar in
ditt undertecknade avtal. Samtliga dokument finns i vänsterkanten här på hemsidan, eller
hör av dig om du vill att vi postar dem till dig. Frågor är alltid välkomna! E-post
blbstrong@yahoo.se el tel
073-844 92 16.
Vänta inte med anslutning till annat år, för då blir det minst 10 000 kr dyrare att ta hit
specialister och maskiner samt göra hål på det som redan är klart.
Nu har vi målet inom räckhåll!
Klicka på rubriken el använd länken nedan för att läsa mer om Telias nedläggning i vår
kommun.
http://www.smp.se/nyheter/tingsryd/telias-kopparnat-forsvinner-i-alvesta-ochtingsryd(2250327).gm
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 08:09 Inga kommentarer:
Etiketter: Blekinge, EON, fiberbredband, fiberkabel, Kreab Öst, Regionförbundet Södra
Småland (RFSS), Strongnet byanät, Telia nedläggning, Tingsryds kommun, Älmeboda Fiber

söndag 16 januari 2011
Överraskning för Strongnet

Fotograf: Helena Kajerlöv Gustafsson
Vid dagens festlighet i Rävemåla Bygdegård då lokala barnbidraget delades ut och julen
dansades ut, avslöjades även vilka som blir Årets Älmebodabor 2010. Sockenkommittén hade
beslutat att utnämna Strongnets styrelse - vilken härlig överraskning! Förutom äran fick vi
fina diplom och tulpaner. Här kommer motiveringen:
"För att alla ut i världen ska nå
har Strongnet jobbat för att vi fiber ska få.
Informerat och stått i

Riktiga arbetsbi(n).
Sökt och fått fiberpengar, skrivit avtal och snart,
efter lång vinter är det dags för grävningsstart.
Ni är banbrytande banbrytare!
Vi hoppas att ni med denna utmärkelse får och känner kraft att fortsätta ert viktiga arbete.
Lycka till!
Älmeboda Sockenkommitté"
Vi i styrelsen kan bara tacka och buga. Vi har ödmjukhet inför utmaningen att få ut fiber i
samtliga vrår av området, men är på god väg. Nu har vi dessutom fått extra kraft. Tack alla
som jobbar med oss och som ansluter sig till oss!
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 19:57

