
 

 
2018 – året då vi ska få bredband via fiber i Asa  

Wexnets arbete med att ansluta Asa till bredband via fiber går framåt, alla tillstånd 

blev klara under 2017.  

Ett byggstartsmöte där Wexnet bjöd på tårta hölls den 19 september där både kommunalråd 

Per Schöldberg talade och VD för Veab Erik Tellgren. Även Wexnet deltog med; 

affärsområdeschef Mats Bildh, marknadschef Peter Eklund, huvudansvarig för projektet 

Sven-Olof Sörgårn och administrativt ansvarig Anette Carlsson. Från entreprenörerna deltog 

Thomas Nilsson, PEAB med underentreprenör Anders Svensson, Bäckaby Gräv och skog. 

Vid detta möte fick man träffa ansvariga, kunde ställa frågor, titta på kartor och utrustning.  

Vad har hänt sen dess? 

Entreprenörerna har börjat grävarbetena i västra sockendelen för att få anslutning mot 

stamledningar i Lammhult. De har fått ha maskiner och utrustning uppställda hos Anna och 

Niklas i Långsryd. Sträckan mot Velhult är i stort sett färdiggrävd med undantag av ett par 

tryckningar under väg som fått avbrytas p.g.a. för mycket vatten. Just nu v3 grävs sträckan 

mot Tritteboda och v4 tillkommer ytterligare en grävmaskin till Hisshultsområdet.  

När man senare i vinter grävt färdigt till Fraggahult så kommer PEAB att blåsa stamnätskabel 

ifrån Björnö till Fraggahult. Även Hisshult, Velhult och Tritteboda beräknas då få sin 

stamkabel inblåst. Efter att man blåst i kabel på nämnda sträckor så påbörjas inskarvningen 

och driftsättningen av de första kunderna, förhoppningsvis i april. Viss reservation för vad 

som händer med vädret. I första etappen driftsätts kunderna från Lammhult till Fraggahult 

och senare mot Asa men den turordningen kommer sedan att ändras när mer maskiner 

kommer till socknen och arbete kan ske på hela området. 

Man gräver alltid längre sträckor innan man blåser fiberkabel p.g.a. att få så få skarvar som 

möjligt för att få en hög kvalitet. Därför kan de inte driftsätta kunderna direkt efter att 

tomslang grävts fram till respektive fastighet.  

Parallellt med Asa projektet arbetar entreprenören med ett systerprojekt i Väckelsång och 

där ligger man två månader före tidsplanen och de grävmaskinerna, tre styck kommer då att 

flyttas upp till Asa när de är klara.   

Entreprenörerna har upptäckt att Asa är stenrikt och de behöver fler markägare som kan ta 

emot sten. Helst vill man ha en plats varannan kilometer. Har du en väg på gång eller ett 

hål/ravin som kan fyllas ut kontakta snarast någon av oss i sockenrådet eller stanna en 

grävare.  

Vi som via sockenrådet stöttar bredbandsprojektet i Asa är:  
Ing-Marie Johansson, Hisshult 
Carina Härlin, Lillabråten 
Jan-Olof Gustavsson, Hångeryd 
Anna Håkansson, Långsryd 
Axel Hjelmer, Kråketorp 
Stefan Carlsson, Loftsryd 
Siwi Persson Ahl, Asaryd 
Jonas Karlsson, Knutskog 
 
För Asa sockenråd, Stefan Carlsson 
 



 

 
Grannsamverkan - Trygga Gatan 
 
Grannsamverkan i Asa har nu pågått i tre år. De flesta hushållen i Asa är med. I Trygga 

Gatan är nu 61 personer registrerade. Det betyder att det tredubbla antalet personer får 

informationen. Många iakttagelser har lämnats och i några fall har polisen med dess hjälp 

kunnat identifiera misstänkta personer och fordon. 

Vår kontaktpolis är nu Anna Augustsson. Hon kommer senare att medverka vid ett 

sockenmöte.  

Webbsidan www.tryggagatan.se använder polisen för att sprida sin brottsinformation. Med 

en knapptryckning når de alla i länet. Vi kan själva lika snabbt sprida info som bara gäller 

Asa. Är du inte med ännu? Anmäl dig på den sidan. Utöver namnuppgifter skriver du: Län 

”Kronoberg”, region ”Växjö kommun”, område ”Lammhult-Aneboda-Asa” och organisation 

”Asa 1-6”. 

De normala kontaktvägarna vid iakttagelser är: Akut polisbehov, ring 112. Iakttagelser om 

personer och fordon, meddela någon av oss kontaktombud. Jag som huvudkontaktombud 

meddelar kontaktpolisen och kan skriva direkt i Trygga Gatan. Tips kan också lämnas direkt 

till polisen, tel. 114 14.  

Kontaktombuden  

Asa 1: Ingvar Lilja, 070-6999692, ingvarlilja@hotmail.com 

Asa 2: Billy Nicklasson, 070-2993866, hangeryd@icloud.com  

Asa 3: Mathias Samuelsson, 070-2258567, matterbk@hotmail.com 

Asa 4: vakant 

Asa 5: Jonas Karlsson, 070-3019315, karlssonjonas937@gmail.com  

Asa 6: Kenth Rosell, 070-3062488, rosellkenth@gmail.com  

Ingvar Lilja, huvudkontaktombud 

 

Sigfridsleden 

I ASA startar en vacker vandringsled vid namnet Sigfridsleden. Leden är ca 90 km lång och 

sträcker sig från Asa i norr till sydänden på sjön Rottnen i söder. Sigfridsleden är en del i 

nätverket av vandringsleder genom Småland och utgör historiskt sett också en liten del av de 

pilgrimsleder som sträcker sig hela vägen från Spanien till Nidarosdomen i Trondheim. 

Sigfridsleden går genom sex socknar i Värend och passerar många kulturhistoriskt 

intressanta platser. Asa sockenråd har som uppgift att röja och markera ut leden från Asa till 

gränsen mot Tolg, vilket genomförs varje vår. Nu är det snart dags för detta igen och i år ska 

det komma upp nya skyltar. Ta tillfället i sommar att vandra på historisk mark med fantastisk 

natur längs Asa-sjön.   

 

För Asa sockenråd, Anna Håkansson     
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