
 

Fréttapistill frá Rangárljósi áramót 2016/17 

Kæri sveitungi, 

Um komandi áramót eru liðin nákvæmlega tvö ár frá því að fyrstu 

þreifingar varðandi lagningu ljósleiðara um dreifbýli í Rangárþingi ytra áttu 

sér stað. Málin hafa síðan þróast með hagfelldum hætti og fyrstu 

tengingar í hinu nýja kerfi hjá Rangárljósi verða virkar nú á næstu dögum.  

Verktakar vilja þakka fyrir hlýjar móttökur 

Þrátt fyrir að veturinn hafi minnt á sig er unnið hörðum höndum hjá 

Rangárljósi. Á verkfundi sem haldinn var þann 21. desember s.l. var 

engan bilbug að finna á verktakanum okkar og unnið verður samhliða við 

lagningu röra, blástur strengja og frágang inni á heimilum. Á fundinum 

komu fram þakkir til íbúa fyrir jákvætt viðmót gagnvart verktökum og 

öðru starfsfólki verkefnisins. Það léttir mönnum lífið og gerir vinnuna 

ánægjulegri. Búið er að ganga frá tengiboxum heima hjá tugum notenda 

og frágangur á ljósþráðum í stofnkerfinu í 

fullum gangi. Nú fyrir jólin var unnið við 

frágang í tengimiðjunni á Hellu og í 

tengibílum verktaka á vettvangi er 

ljósleiðaragler brætt saman, þráð fyrir 

þráð í tengiboxum sem að lokum fara inn 

í tengiskápa eða brunna víðsvegar um 

sveitarfélagið. Ljósleiðarastrengir í kerfinu 

hafa allt að 288 ljósþræði. Þræðirnir rúmast í streng sem er um 10mm í 

þvermál.  Það segir nokkra sögu um þvermál hvers ljósþráðar fyrir sig. 

Eins og áður hefur komið fram liggur þráður frá hverju heimili rakleiðis inn 



í tengimiðjur kerfisins.  Til þess að tryggja að allar samsetningar á 

ljósleiðaranum hafi tekist vel á leiðinni frá heimili inn í tengimiðjurnar á 

Hellu og Laugalandi fara fram nákvæmar mælingar á hverjum þræði fyrir 

sig eftir að öll leiðin hefur verið tengd saman. Þetta er ástæðan fyrir því 

að nokkur tími getur liðið frá því að tengibox er tilbúið á heimili þar til að 

hægt er að panta þjónustu um leiðarann.  Eftir að þið fáið heimsókn, þar 

sem leiðarinn er mældur, er hinsvegar farið að styttast verulega í að allt 

sé klárt. Við munum láta ykkur vita um leið og hægt er að panta þjónustu. 

Greiðsla á þátttökuframlagi  

Meðfylgjandi bréfi þessu er útprentaður reikningur fyrir þátttökuframlagi 

en greiðslubeiðni hafði áður verið stofnuð í heimabanka. Ef einhverjar 

spurningar eru varðandi reikninginn þá vinsamlegast sendið línu á 

ry@ry.is eða hringið í síma 4887000.   

Vel heppnað opið hús með þjónustuaðilum 

Prýðileg mæting var á opið hús hjá netþjónustuveitum á Laugalandi þann 

10. desember s.l. Það voru Síminn, Vodafone, Ábótinn/Símafélagið og 

Gagnaveita Suðurlands sem kynntu 

framboð sitt um hinn nýja ljósleiðara 

Rangárljóss í Rangárþingi ytra. Íbúar 

kynntu sér framboðið og báru saman 

verð og annað þar sem nú styttist í að 

fyrstu tengingar verði virkar. Reikna má 

með að aftur verði boðað til opins húss 

seinna í vetur eftir því sem verkinu 

vindur fram.  

Upplýsingar um Rangárljós  

Minnum á upplýsingasíðu Rangárljóss á slóðinni www.rangarljos.net þar 

sem safnað er því sem tengist verkefninu og sagðar fréttir af gangi mála á 

hverjum tíma. Vekjum sérstaka athygli á „Spurt og svarað“ flipanum. Eins 

er hægt að senda fyrirspurnir í gegnum heimasíðuna og allar ábendingar 

eru vel þegnar en undir flipanum „Starfsmenn“ má finna símanúmer og 

póstföng þeirra sem koma að verkinu. 

 

bestu kveðjur og gleðilegt nýtt ár 

Ágúst Sigurðsson 

http://www.rangarljos.net/

