
 

Fréttapistill frá Rangárljósi desember 2016 

Kæri sveitungi, 

Lagning ljósleiðara um sveitarfélagið okkar gengur vel og er á áætlun en 

gengið er út frá því að leggja ljósleiðarann í einum áfanga með verklok 

næsta vor. Óvissuþátturinn hvað tímaáætlanir varðar er auðvitað veður og 

vetrartíð en hingað til höfum við a.m.k. haft vindinn í seglin. 

Jarðvinnu við fyrstu áfangana að ljúka 

Jarðvinnu við fyrstu áfanga verksins er nú að ljúka en verkefninu er skipt 

upp í 12 áfanga. Útlit er fyrir að samhliða lagningu á ljósleiðaranum verði 

töluvert af vatnslögnum og rafstrengjum sett í jörð. Það er sérstakt 

fagnaðarefni að framkvæmdin nýtist til slíkra verka. Forsvarsmenn RARIK, 

vatnsveitunnar og ljósleiðaraverkefnisins hafa borið saman bækur sínar og 

lagt á ráðin um það hvernig jarðvinnan nýtist sem best.  Slík samvinna 

kann að valda því að tilteknar lagnaleiðir hnikast til og jafnvel röð áfanga. 

Það kemur þó betur í ljós á síðari stigum. TRS er undirverktaki Þjótanda 

og sér um að blása ljósleiðarastrengjum í ídráttarrör þau sem lögð hafa 

verið. Vinna við blástur er komin á fulla ferð og allt efni til verksins er 

komið til landsins og tilbúið til notkunar. 

Greiðsla á þátttökuframlagi  

Greiðslubeiðni á þátttökuframlagi hefur verið stofnuð í heimabanka 

þátttakenda en útprentaður reikningur mun síðan berast í pósti nú á 

næstu dögum.  

 



Opið hús með þjónustuaðilum 

Ákveðið hefur verið í samvinnu við netþjónustuaðila að vera með opið hús 

á Laugalandi laugardaginn 10. desember kl 10-12 þar sem fólk getur 

komið og fengið kynningu á því sem er í boði í þjónustu um hinn nýja 

ljósleiðara. Þeir aðilar sem hafa staðfest mætingu á laugardagsmorguninn 

eru Síminn, Vodafone, Gagnaveita Suðurlands, Símafélagið og Ábótinn. 

Upplýsingar um Rangárljós  

Við höldum úti einfaldri heimasíðu fyrir Rangárljós á slóðinni 

www.rangarljos.net þar sem safnað er því sem tengist verkefninu og 

sagðar fréttir af gangi mála á hverjum tíma. Þar birtast m.a. 

verkfundagerðir jafnóðum og eins má benda á liðinn „Spurt og svarað“ þar 

sem birtar eru gagnlegar upplýsingar.  

 

 

Ef einhverjar spurningar vakna þá er um að gera að senda fyrirspurnir í 

gegnum heimasíðuna en þar koma einnig fram símanúmer og póstföng 

þeirra sem koma að verkinu 

bestu kveðjur 

Ágúst Sigurðsson 

http://www.rangarljos.net/

