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Var hittar jag informationen nu även på Facebook 
Information som den du läser just nu har föreningen dels sänt ut till medlemmarna via e-post, dels 
tryckt i Bodsjöbladet. Denna information kommer nu även att finns tillgänglig på 
www.bodsjofiber.se.   
och på Facebook  https://www.facebook.com/BodsjoFiber/#  
Vi skall även publicera en ”lathund” eller ett sammandrag över vilken information som publicerats 
när, så att ni medlemmar enkelt kan gå tillbaka till tidigare information och hitta detaljerna. 

 

2 Fel sedan förra informationen 
I samband med ett mycket kraftigt åskväder över just Våle onsdag 2017-08-02 blev vårt nät drabbat. 
Det hängde troligtvis samman med att strömförsörjningen slogs ut. Men tyvärr får föreningen inga 
detaljer om felen från Telia eller deras Entreprenör. Styrelsen arbetar för att få fram info. Samtidigt 
vill vi också veta vilka förebyggande åtgärder Telia vidtar för att fel av samma karaktär inte skall 
uppstå igen. 
Nästa avbrott kom onsdag morgon 2017-08-30, då var det den Skanova fiber som matar vårt nät från 
Herrevadsströmmen till Våle som skadats. Den skadan var lagad efter dryga 5 timmar. Hade Skanovas 
entreprenör hängt upp fibern i stolparna efter tidigare reparationsarbete hade detta avbrott kunnat 
undvikas. 
Om problem efter avbrott 
Gör all utrustning strömlös och sätt på den i rätt ordning = 1(väggen-Media konvertern CTS), 
2(Routern, Svart) och 3(Digitalboxen/Datorn), vänta minst 5 minuter mellan varje box.  
Se Fiberinformation 2016-06-20 v2 (Bodsjöbladet nr 4 2016). 

Nya anslutningar 
Fyra nya hade frågat om pris, men tyvärr har ingen av dem återkommit, så troligen inga nya medlemmar i år. 

Skurun 
Inget nytt att rapportera. Föreningen avvaktar Mark och Miljödomstolens dom (som skall komma slutet av 
september 2017) avseende den av fastighetsägaren överklagade Ledningsrätten över Skurun 1:3. Likaså 
avvaktar föreningen Lantmäteriets beslut angående ledningsrätt i anslutning till gränsen mellan fastigheterna 
Skurun 1:2 och Skurun 1:8. 

Styrelsen har följande mötesdatum bokade 5 oktober, 18.00, Sockenstugan i Bodsjö. 

         Ring 90 200 vid fel 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening 
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