NU KOMMER FIBERNÄTET
Denna vecka (v32) kommer Bäck Installation att börja lägga ut fiberkabelnätet på Styrsö. Vi har fått
en karta som visar var de anser att de behöver schakta för att lägga ut nya rör. Den visar också de
olika områden som de planerar för. Kartan och en tidsplan kan ni se nedan.
Bäck Installation kommer att arbeta med tre parallella lag vilket gör att de kommer att vara
verksamma på inom tre olika områden samtidigt. De schakt som behövs är 13 cm breda och 35
cm djupa och läggs i vägrenen när det går, annars i vägens mitt. Ett antal gånger kommer de
också behöva korsa vägarna.
Som alla förstår så kommer det att orsaka ganska mycket störningarna i trafiken på ön och detta
håller på en bit in på nästa år. Men vi får överse med att det pågår arbeten och vi uppmanar er att
köra extra försiktigt, inte bara för egen skull utan också för de som arbetar på vägen.
Vägföreningen planerar att asfaltera Halsviksvägen, Dammkärrsvägen och Styrsö Tångenvägen,
allt med olika omfång. Men eftersom dessa vägar också kommer att delvis beröras av
fiberkabelarbetet så har vi beslutat att inte asfaltera på sensommaren-hösten som vi brukar, utan
göra detta när fiberkabelarbetet är slutfört. Det betyder att asfaltarbeten inte görs förrän nästa vår,
förutom vissa åtgärder vid akuta behov. Vi kommer alltså ha många vägytor som endast är
återfyllda med grus under en lång tid vilket kommer att påverka oss alla och tvinga oss till
ytterligare försiktighet. Vi hoppas att ni alla har överseende med detta!
Installatörerna har bett oss påminna er alla om att våra vägar kommer att återställas helt (de
betalar alltså del av kommande asfaltering) men på privat mark kommer det endast att göras en
grov återfyllnad och ytskiktet är markägarens ansvar. Detta är en del av de kontrakt ni skrivit på
och kommer inte som en överraskning, men det är bra att vara medveten om detta!

KARTAN

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¸
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤
¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

Kartan kan var lite svårläst men delar in ön i områden med olika färg, som sedan redovisas med
samma färg i tidsplanen. Områdesfärgerna är gult, orange, rött,vitt, blått grönt och violett. Man kan
läsa ut behovet av schaktning på kartan där det markeras med färgen magenta/mörkrosa. Som ni
ser är det inte så mycket schakt i det gula området t ex, medan det röda, violetta och gröna
området har betydligt mer.

TIDSPLAN

Tidsplanen visar sedan att arbetena börjar i gult, orange och rött område och pågår fram till mitten
av oktober. När den enskilda anslutningen sker vet vi inte exakt, här är vi av naturliga skäl bara
intresserade av när arbetet pågår på vägarna.
Låt oss hjälpas åt och ge entreprenören det stöd han behöver för att få arbetet utfört och minska
störningarna så mycket som möjligt!
Styrsö Vägförenings styrelse

