
måndag 17 december 2012 

Nytt inför jul och nyår  

 
Nu har både kommunen och regionförbundet undertecknat avtal, som gör 

att vi i östra Tingsryds kommun får börja använda stomsträckan. 
Strongnet håller på att förhandla om ett avtal med Tingsryds kommun om 

villkoren för detta. Vi håller också på att försöka hitta förmånliga 
leverantörer till tjänster i nätet. Strongnet kommer att inbjuda till 

informationsmöte med detaljer kring avtal och tjänster. 
 

Rent praktiskt hann vi blåsa i fiber till ett antal byar, innan leverantören 

helt oväntat fick slut på fiber och vintervädret slog till med besked. 
Följande byar har fått fiber blåst fram till fastigheterna: Källebäcken, 

Kavsjömåla, Lidanäs, västra Yxnanäs, Holmahult, Fösingsmåla och 
Lekaremåla. 
 

Nu i veckan före jul blåser vi grov fiber, inte enskilda kunders fiber. 
Strongnet ska nu själva fylla fiber även i den slang vi ska ha att koppla 

upp oss mot stammen/ kommunen med. Detta besked kom något oväntat 

och plötsligt från kommunen. 
 

För att kunna aktivera fibern, måste vi dels ha avtal på plats och grov 

fiber att ansluta oss till stammen med samt svetsade fiber i båda ändar.  
 

I helgdagarna får vi ägna oss åt att bygga ihop pepparkakshus med nära 
och kära, och hoppas på snara leveranser av fiber och arbetsväder när 

tomten gjort sitt. 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar och samverkans- 

partners en riktigt god jul och ett gott nytt år!  
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 22:12 Inga kommentarer:  

lördag 3 november 2012 
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Äntligen!  

Måndag 5 november börjar Strongnet blåsa fiber i sina helt egna sträckor. Slutbesiktning av 

stomsträckan har nyss skett. 

Avtalsförslag om att kommunen kan nyttja stomsträckan inom Tingsryds yta är på väg att 

beslutas politiskt av både kommunen och regionförbundet under november månad. 

Därmed kan den slang byanäten får koppla upp sig mot få fiber via kommunen. Vi i Strongnet 

kan återuppta förhandlingarna med kommunen om att koppla upp oss. 

Förhoppningsvis är det nu enbart väder och vinter som kan hindra vårt framtida arbete.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 14:03 Inga kommentarer:  

måndag 17 september 2012 

Islossning i skördetid  

ÄNTLIGEN är en lösning på gång mellan Tingsryds kommun och Regionförbundet södra 

Småland när det gäller stomsträckan, den s k PTS-sträckan mellan Lessebo och Tingsryd. En 

muntlig överenskommelse behöver dokumenteras, och därefter kan vi byanät förhandla fram 

avtal med kommunen om uppkoppling mot stomnätet.  

Under ytterligare en kort tid får vi hålla fingrarna från syltburken, dvs inte röra något i 

stomsträckan. Men vi har full beredskap för att jobba vidare när det är fritt fram. 

 

Ett första möte har hållits mellan Strongnet och Tingsryds kommun. Fler är på gång.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 22:26 Inga kommentarer:  

tisdag 14 augusti 2012 

Senaste nytt augusti 2012  

 
Strongnet har nu grävt klart de sträckor vi är entreprenörer för, förutom ett par korta bitar som 

återstår. 

Vi är redo att blåsa och svetsa fiber, och kommer nu att starta med att blåsa fiber fram till 

fastigheter. Läs noga den information du får i brevlåda och/eller mailbox! 

 

En arbetsgrupp inom Strongnet jobbar med att hitta förmånliga och passande leverantörer i 

nätet. Vi tar råd av andra byanät. 

 

Tingsryds kommun och Regionförbundet södra Småland är, trots våra påtryckningar, ännu 

inte överens kring överlämnandet av stomsträckan (PTS-sträckan) mellan Lessebo och 

Tingsryd. Detta hindrar ett avtal för vår del. Strongnet behöver teckna ett avtal för att koppla 
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upp sig mot stomnätet, och det är bråttom. Innan tjälen kommer vill vi vara uppkopplade och 

igång. Våra 170 kunder har redan väntat länge nog och hittills varit tålmodiga. Det tackar vi 

för!  

 

För ytterligare aktuell information var god tag del av den info du får via post och/eller mail.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 21:35 Inga kommentarer:  

torsdag 3 maj 2012 

Tack Länsstyrelsen Kronoberg!  

Länsstyrelsen Kronoberg ger ett varmt erkännande till alla oss som lägger ner tid, kraft och 

resurser på att bygga byanät för fiber. 5 mil Strongnet grävdes 2011, varav 2 mil el. Läs gärna 

den korta texten här: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/Bredband.aspx  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 12:09 Inga kommentarer:  

söndag 8 april 2012 

Årsstämma med information  

 
Tisdagen den 24 april kl 19.00 är det dags för Strongnets årsstämma i Holken, Yxnanäs. Du 

som har anslutit din fastighet har fått personlig kallelse, och nu passar vi på att påminna om 

arrangemanget. 

Vi kommer att bjuda på information om tjänster/utbud i fibern, jämförpriser på 

vidarekoppling efter första dosan inne i din fastighet samt erbjudande om mobila studiecirklar 

i Data för skräckslagna via Studieförbundet Vuxenskolan. 

Holkengänget ser till att vi får fika under kvällen. Förhandlingar och senaste nytt ska vi hinna 

med också. 

 

Strongnet håller i dagarna på att borra hål i väggen hos fastighetsägare som vill ha hjälp med 

http://www.blogger.com/profile/05133519397021148802
http://www.strongnet.se/2012/08/senaste-nytt-augusti-2012.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6366202147135384665&postID=2646656470829649584&isPopup=true
http://www.strongnet.se/2012/05/tack-lansstyrelsen-kronoberg.html
http://www.blogger.com/profile/05133519397021148802
http://www.strongnet.se/2012/05/tack-lansstyrelsen-kronoberg.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6366202147135384665&postID=8573304374077257666&isPopup=true
http://www.strongnet.se/2012/04/arsstamma-med-information.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6366202147135384665&postID=2646656470829649584
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6366202147135384665&postID=8573304374077257666
http://1.bp.blogspot.com/-_RYu6JjGLqM/T4GY3GC9hVI/AAAAAAAAADs/-RaAMk2GDnA/s1600/P%C3%A5skkorg.jpg


detta. Det ingår i anslutningspriset.  

 

Glädjande nog blir vi fortfarande flera, och nu sjunger det verkligen på sista versen att ansluta 

sig till annonserat pris. Vi handlar just in fiber och ser fram emot att regionförbundets stomnät 

blir aktivt genom vårt område. Den dåliga fibern i stomnätet ska bytas före sista juni. 

 

Hoppas ni har en skön påskhelg och att vi ses den 24 april! Välkommen att höra av dig om du 

funderar över något.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 15:52 Inga kommentarer:  

Etiketter: Holken Yxnanäs, Regionförbundet Södra Småland (RFSS), Strongnet byanät, 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV), årsstämma  

söndag 4 mars 2012 

Du får information i brevlådan nu - Strongnet kommer  

Nu är det ljust och vårlikt ute, och Strongnet kan gräva igen efter bara en månads uppehåll. 

 

Under våren går vi in i ett nytt skede - blåsa fiber, vilket innebär att vi också behöver ta hål i 

din fastighet där fibern ska gå in. Den slinga med fiber som läggs utanför väggen hos dig ska 

INTE röras, mer än när tekniker kommer för inkoppling! Fibern är av glas och mycket 

ömtålig!  

 

Läs informationen i brevet noga, fyll i blanketten och skicka in eller maila samtliga uppgifter 

genast. 

 

På andra sidan av dokumentet är kallelse till årsstämma 2012 - notera tiden i kalendern 24 

april. Stämman är ett bra tillfälle att påverka och lära mera. Dessutom brukar det ju vara ett 

tillfälle att träffas i största allmänhet på våra stormöten. 

 

Härligt att projekt Strongnet Byanät går in i en ny spännande fas!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 22:34  
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