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Hej!
Det har ganska länge nu varit stiltje på nyhetsfronten beträffande vårt Fiberprojekt. Det
innebär dock inte att projektet lagts ned eller avstannat. Vi har helt enkelt drabbats av en
rejäl försening i form av kommunens mycket långsamma hantering av Lidén Datas
ansökan om grävtillstånd i kommunens gatunät här i Länna. Vi hade en gemensam syn
här på plats med Lidéns i början av april i år som utmynnande i ett detaljerat underlag för
ansökan till kommunen. Detta underlag skickades in till kommunen där det så att säga
blivit liggande även om det börjat röra på sig nu på slutet och avtalen blev faktisk helt
klara igår, fredag.
Ambitionen hos Lidéns var att de skulle kunnat påbörja grävarbeten under första delen av
juni. De ansåg detta vara en realistisk plan som skulle ge kommunen generöst tilltagande
tid för sin hantering. Verkligheten blev tyvärr en annan och vi kan inte göra mycket annat
än att acceptera situationen som den är.
Trots allt kommer dock Lidéns kunna påbörja grävarbetet nu under hösten, men
förseningen innebär samtidigt att ingen inkoppling kommer att kunna ske förrän under
nästa år.
Jag kan bara beklaga det som skett. Lidéns har lagt ned ett gott arbete för att få allt på
plats och kunna färdigställa etapp 1, centrala Länna i år. Nu får vi alltså ge oss till tåls till
nästa år.

Vis av skadan i år kommer vi senare i höst tillsammans med Lidén Data förbereda allt
underlag också för kommande etapper och se till att berörda tillståndsgivare ges ännu
mera tid för sin hantering. Förhoppningsvis kan vi då undvika flera ”hack i skivan”.

Med vänliga hälsningar,
Matts Back för Projektgruppen Fiber i Länna
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