Gessie Villastads
Infoblad
Hemsida: www.gessievillastad.se

e-mail: styrelsen@gessievillastad.se

Välkommen till ett nytt nummer av Gessie Villastads Infoblad!
Informationsbladet finns också att hämta på vår hemsida.
FIBER
Då är det dags för vårt område att få fiber. Man har redan börjat etablera sig på allégatan
och det är tänkt att start skall ske nu i nästa vecka. Man kommer att använda sig av
5x25m på Allégatan som man hägnar in. Man hämtar ström till sin manskapsbod i vårt
garage, vi får ersättning för använd ström.
Ni har kanske redan uppmärksammat att det har varit lite aktivitet i området. Man har
fotograferat/dokumenterat alla skador som redan finns på asfalt, plattor, murar osv. Man
kommer att gräva så mycket som möjligt i singelsträngen och man återställer allt efter
sig. En områdeskarta med hur man tänkt gräva finns på hemsidan och på anslagstavlan
vid återvinningsstationen.
Man kommer att börja gräva på västra sidan och det är tänkt att man asfalterar den
västra sidan för sig när denna är klar. Man kommer ha ett gäng som gräver och lägger
fiber och ett gäng som går efter och återställer. Fungerar allt räknar man med att allt är
klart inom ca.3 månader.
Dom som är rädda om sina buskar/träd/växter som hänger ut över singelsträngen bör
klippa ner dessa, risken är att dom kan bli skadade. Tänk på då dom gräver förbi Er
uppfart att ha bilen på rätt sida om schakten ☺.
Alla som skall ha fiber indraget kommer att bli kontaktade och man går igenom var man
drar in fibern och var dosan skall sitta. Det går fortfarande bra att anmäla sig för fiber för
dom som inte redan gjort det.
Vintern
Vintern lär komma och så gör säkert också snön.
Gert (vår snöröjare) har påtalat att vissa träd och buskar hänger ut över gatan och dessa
slår i hans traktor då han plogar. Man skall ha en fri höjd om minst 4,5m från
asfaltskanten och rakt upp så att träd/buskar inte går i fordonen. Gert ser gärna att så lite
bilar som möjligt står på gatorna i vinter.
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