
Hej, 
  
Ledsen för att du inte fått någon info. Jag håller på och försöker ta till mig hur den här början sett ut 
och de senaste två dagarna har jag inte gjort annat än omvärderat situationen och tagit nya beslut, 
Jutegården är inte enda stället arbete pågår även om det är mest komplext där. Jag hade räknat med 
risken att vi skulle råka på en del kabelbrott när vi visste att den låg grunt, men inte att lagningen ska 
ta så lång tid. Det är en sak med en kväll utan TV eller internet vilket vi kalkylerat med vid ett 
kabelbrott men inte att brottet varar i flera dagar. Det är allvarligt om någon som inte har mobil 
skulle bli allvarligt sjuk och inte kan meddela sig. Vi hade förstått det som att den som byggt nätet 
klarar att åtgärda kabelfel till nästa dag vilket man måste vara nöjd med och det var också avsikten 
att kontakta dom direkt vid ett brott. Med erfarenhet av det första vi råkar på finns det anledning att 
omvärdera detta, jag ska prata med dom för att se vad vi kan göra åt det. Och det är klart att vi tar 
kostnaden för åtgärd av något vi orsakat. 
  
Prognosen på 5 v visar sig redan efter en vecka inte hålla. Konsekvensen av det är att vi måste välja 
att ta högspänningssträckorna till stationerna först, detta kommer att ta oss ca 4 veckor. Den 
lågspänning som sedan är kvar kommer att ta mellan 4 och 6 veckor, dvs dubbelt så lång tid mot vad 
vi trodde från början. I sak innebär det att vi går genom alla 4 områden två gånger. Vi har inget val 
för att helheten ska bli den bästa möjliga.  
  
Läget just nu är alltså att vi är klara med område 1 och 2 för högspänningen, räknar med att vi ska 
klara område 3 nästa vecka och område 4 vecka 4. Sedan börjar vi om med sticken med lågspänning 
och det tar 5-8 dagar per område. Vi räknar med att bli klara med alla grävarbeten och 
utrustningsbyten v 11. 
  
Du ska få ett nytt underlag med hur progressen kommer att se ut med den nya genomförandeplanen 
efter att jag haft ett möte med både grävfirman och den som utför elarbetena på måndag. Än en 
gång jag är ledsen för att inte kunnat uppfylla mina löften, det ska bli skärpning med det. 
  
När det gäller priserna så kan du absolut få en formell offert, det ska jag se till att Patrik ordnar. 
  
Med vänlig hälsning 
Janne Mattsson  
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