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Nu är det dags att ta sommar uppehåll med grävningen på toppen och norr om 
den.  

Grävningen beräknas kunna påbörjas igen efter semestern längs huvudvägen 
norr om toppen och tillbaka ner mot tätorten igen 

Arbetet har flutit på bra under våren och vi har koncentrerat oss på att gräva in 
till de enskilda fastigheterna sista tiden. Som ni ser på kartbilden så har vi 
kommit så här långt med stammen/huvudsträckan hittills.  

 

 

 

 

 

Nedan följer några bilder tagna nu under veckan. 

 

 

Här är vi nu med 
grävningen av stammen 
och kommer fortsätta ned 
mot Etapp 2 så fort vi är 
klara med 
servicerna/avstickarna in 
till kunderna i område 3 
(Etapp 3) 



 

 

Allt mtrl. ihopsamlat lite norr om toppen och det är hit vi kom innan våra grävare tog lite 
välförtjänt semester. 

 

 
Samma mtrl och plats men kortet tagits från andra hållet. 



 
Samma plats som de två tidigare bilderna men på fibertrummor som väntar på att grävas ner 
när vi väl fortsätter efter semestern. 

 

 

 
Huvudvägen ser riktigt fin ut där vi nyss grävt (norr om toppen). 



 
Det är inte bara vi som varit framme och grävt precis vid toppen/restaurangen. Här har inte 
återfyllningen riktigt räckt till så det är lite ”guppigt” för tillfället. 

 

 

 
Vägen in till en kund efter att vi grävt och förlagt kabel (Snyggt återställt!). 

 



 
Samma sak här, ser också riktigt bra ut vid en annan avstickare in till kund. 

 

 

 
Och även här in till ytterligare en fastighet som kommer få servicekabeln nedgrävd hela 
vägen fram till mätaren. 



 
Avslutar med en bild på lite spår i körbanan från toppen ner söderut mot riksvägen. 

Här har vårens störtregn satt lite spår i körbanan och tagit med sig lite av den fyllning vi lagt 
ut när vi grävde förbi under 2020. 

Allt detta kommer bli bättre med tiden då det kommer upp lite mer vegetation igen. Det är 
redan riktigt grönt längs sträckan och det har börjat se ut som vi aldrig grävt på vissa platser 
redan. 


