
måndag 23 december 2013 

Julfrid och trygghet tillsammans  

 
När vi ser tillbaka över året, så är den absolut viktigaste händelsen (förutom att nära och kära 

har hälsan) att vi nu sedam dem 9 december är uppkopplade mot yttervärlden på ett 

permanent sätt. Det känns så tryggt att veta att Telia inte längre kan komma och orsaka 

isolering och oro, vi har vår fasta lina, som både kan erbjuda telefoni, larm och vårdtjänster, 

ifall det skulle behövas. Det känns också bra att julfriden kan lägra sig i vardagsrummen - 

numera måste man inte slåss om TV-tiden - det är bara till att titta i efterhand, eller på flera 

apparater samtidigt Man kan själv välja när man vill följa favoritprogram eller se en viss film 

t ex. Förmodar att det både sparar på stress och småbråk. Dessutom kan man ju tacka ja till 

julkalas och annat, utan problem. OCH det sparar TID! Detta har vi åstadkommit med 

gemensamma krafter och resurser. Vi i Strongnets styrelse vill tacka för gott samarbete 

och önska våra medlemmar och andra intresserade en riktigt skön och avkopplande 

helg med en god start på 2014!  
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 12:31 Inga kommentarer:  

tisdag 26 november 2013 

Nu kan alla medlemmar koppla upp sig!  

Häromdagen bjöd Strongnet svetsarproffs och andra resurspersoner på räkmackor till lunch 

för att lite symboliskt fira att svetsningen in i medlemmarnas fastigheter nu är klar. Vilken 

härlig känsla! Detta är ju slutmålet med allt jobb. Vill också meddela att vi kommit överens 

med Wexnet om att de skickar ut sina fakturor direkt till kunderna i Strongnet. Nu jobbar vi 

på med att komma över i driftfas samt förbereda slutredovisningen. Dessutom hoppas vi få till 

en invigning - troligtvis gemensam med Älmeboda Fiber, så hela bygden kan fira samtidigt.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 23:33 Inga kommentarer:  

tisdag 10 september 2013 
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55 medlemmar kan nu koppla upp sig!  

Glädjen är stor i styrelsen över att slutmålet börjar uppnås, men framför allt hos de 55 

medlemmar som nu kan koppla upp sig mot Internet. Svetsningen fortsätter fortlöpande. Om 

du som medlem har planer på att åka bort, så ha kontakt antingen med våra kontaktpersoner 

för svetsning eller med någon av dina grannar. Vi har inte råd att slösa med 

svetsningsproffsens tid, utan allt måste underlättas så mycket som möjligt. Dvs nycklar måste 

finnas till hands i förväg, om inte någon alltid är hemma. Grannen el kontaktperson måste 

också vara informerad om var dosorna ska placeras. Kontaktpersoner är Jörgen Gustavsson, 

Dångebo, Lars Svensson, Skärsnäs, samt Bengt Holmqvist, Skarmansmåla. Vi har ojämn 

tillgång på svetsare och de hinner olika långt beroende på hur bra allting flyter, så vi kan inte i 

förväg svara på frågan när svetsarna kommer till just din by.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 16:42 Inga kommentarer:  

fredag 9 augusti 2013 

Svetsning startar vecka 33  

Efter det ofrivilliga stoppet i juli, kommer svetsningen igång kommande vecka 12-16 augusti. 

Fortfarande gäller att svetsningen startar i området S Sandsjö - Holmahult. Det återstår också 

en del svetsning i själva stammen, så efter vecka 33 dröjer det ytterligare minst två veckor 

innan det åter blir aktuellt med svetsning i fastigheter. Vi återkommer med fortlöpande 

information så fort vi har någon.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 11:44 Inga kommentarer:  

måndag 8 juli 2013 

Ofrivilligt semesterstopp installation  

På grund av en mycket allvarlig olyckshändelse blir Strongnets svetsning och installation i 

hemmen uppskjuten till efter juli månad. En i laget som skulle jobbat i juli har brutit ryggen 

vid en olycka och är nu förlamad. Ersättare finns inte lediga. Detta innebär att jobbet mot 

enskilda fastigheter tråkigt nog står stilla.  

 

Vår leverantör Eltel är ledsen naturligtvis och Strongnet är mycket bedrövade - just när vi 

började hoppas på att snart kunna koppla upp. 

 

Vi återkommer med mer information, när vi har besked att ge.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 07:57 Inga kommentarer:  

söndag 23 juni 2013 

Svetsning/uppkoppling i fastigheter  

 

Snart blir vi oberoende av koppartråd! 
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Svetsning i fastigheter startar om en till två veckor i S Sandsjö och Holmahult. Sedan kommer 

detta arbete att fortsätta lite i sänder tills alla är uppkopplade. I nuläget kan vi inte precisera 

exakt när svetsning kommer att ske i just din by. Mycket av detta arbete kommer att ske i 

augusti och troligen även spilla över i september. Vi kontaktar er i god tid innan vi behöver 

låna nyckel och komma in i fastigheten.  

 

OBS! Rör inte fibern som finns på tomten - den är mycket ömtålig! 

 

Att blåsa fiber återstår enbart på sträckan Kållebo - Åskefällalund. Viktigt nu är att alla 

verkligen har grävt på sin tomt fram till väggen där fibern ska gå in i huset, och att det finns 

hål borrat i väggen på fastigheten. Vid behov hör av er till oss - David om hjälp med grävning 

på tomten 070-62 111 59;  

Sivert om hjälp med borrning av hål i väggen 070-566 02 75. 

 

Det är med spänning vi ser fram emot den närmaste tiden!  

 

Glad sommar! 

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 18:38 Inga kommentarer:  

onsdag 10 april 2013 

Välkomna på årsstämma!  
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Strongnet håller årsstämma söndag 28 april i Holken Yxnanäs. Samling med fika från kl 

18.30. Efter kort inledning med nuläge, får vi information från Wexnet kring tjänster som vi 

kan nyttja i fibernätet. Likaså kan vi också få tips på hur vi förbereder i våra fastigheter. 

Förhandlingar blir det innan vi skiljs åt. 

 

Strongnet har också sänt ut information inför svetsning nu när det blir aktuellt. Denna och 

kallelsen kommer också att ligga under DOKUMENT här till vänster på hemsidan. 

 

Varmt välkomna till Strongnets stämma - för information, för att påverka och nätverka!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 22:51 Inga kommentarer:  

lördag 30 mars 2013 

Glad Påsk!  

 
Strongnet har nu tecknat ett avtal med kommunens energibolag, TEAB, som ger oss tillgång 

till stomnätet. Nu är det full fart framåt igen på vårt arbete med att blåsa fiber, börja svetsa 

och framåt sommaren även kunna få liv i delar av nätet. Vi återkommer i kallelse till 

årsstämma och på själva årsstämman med närmare information. 

 

Dubbelt GLAD PÅSK önskar vi!  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 16:04 Inga kommentarer:  

söndag 17 mars 2013 

Vårsol  

Sedan Strongnet senast rapporterade fiberblåsning har vi nu blåst kundfiber i följande byar: 

Binnareboda, Estamåla, Sjuamåla, Bodala, Boamåla, Dångebo utom vid stam. I Follsebo och 

Grönadal har vi blåst rakt igenom byarna, ej till fastigheter ännu så länge av praktiska skäl.  

Nu gräver vi i Åskefällalund, när vi fått besked kring elnätet och därmed var sträckningen ska 
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vara. Vi har också grävt i Gubbsmåla, Bänkeboda och till Häggesmåla har vi lagt ner el åt 

E.ON.  

 

Äntligen har vi också fått förslag på väg framåt tillsammans med Tingsryds Energi AB, 

TEAB. Vi håller på att förhandla om ett avtal som ger oss tillträde till stomnätet, så att vi kan 

anlägga klart och använda nätet. Vårsolens strålar letar sig kanske också in i Strongnets 

arbete.  

Upplagd av Strongnet Byanät kl. 21:16 Inga kommentarer:  

måndag 18 februari 2013 

Vi är värdefulla!  

Åh, vad vi gärna skulle önska kunna fortsätta vara lika positiva som i förra 

inlägget här! När kommunen och regionförbundet blev överens om 
stomnätet i november, utlovades ett avtal mellan Tingsryds Energi AB och 

Strongnet inom kort, så att vi skulle få tillgång till stomnätet.  
 

 

Men ännu finns inte ens ett förslag till avtal. Vi i styrelsen håller kontakt 
och trycker på Tingsryds Energi AB. Tror vi i styrelsen behöver hjälp 

att förklara att vi är 170 medlemmar som är värdefulla företagare, 
kommuninvånare eller fritidsboende som vill tillbringa mer tid i 

Tingsryds kommun, och en del även flytta hit när bara fibern är 

aktiverad.  
 

Strongnet har blåst fiber i de byar där vi har egen kontroll över nätet. För 

att kunna svetsa och blåsa klart behöver vi ha tillgång till stomnätet! Flera 
månader har gått förlorade i ett par omgångar i ett mångmiljonprojekt för 

att kommunen inte prioriterar sina egna. Ett klartecken - ska det vara så 
svårt?  
Upplagd av Strongnet Byanät kl. 11:22  
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