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Hej alla medlemmar!  

Vi har inte informerat på ett tag och det beror på att jag, från början, ville vänta till vi 

hade tidsplaner som då skulle vara mer konkret för er. Men under den tiden som vi 

skulle ta fram ordentliga tidsplaner valde nyckelpersonal på Fyrstad Teknik (vår 

generalentreprenör) att gå vidare till andra jobb. Så istället för tidsplaner blev det 

förseningar och vi har tappat en del tid. 

 

Fyrstads teknik har nu fått tag i ny personal, en har börjat denna vecka och den 

andra börjar på måndag. 

 

Under tiden har vi gått ner på en grävmaskin eftersom vi inte kunde hålla fler igång. 

Vi koncentrerade oss istället på att få etapp 1 och 2 klara. 

 

I början av november är planen att etapp 1 och 2 blir helt klara förutom de områden 

som vi inte kan installera av olika anledningar (typ korsviken). Det pågår nu ett arbete 

att tvätta av felaktigheter i detta område. Ibland har en kabel hamnat i fel uttag i 

noden, ibland har inte fibersvetsen blivit tillräcklig bra och ibland har det blivit 

felaktigheter när Telia och Zitius har programmerat sina system. Men glädjande nog 

närmar oss punkten där vi har tvättat klart i etapp 1 och 2. 

 

I dagsläget är vi ganska långt ner i etapp 3 men vi har då koncentrerat oss på att 

gräva stammen dvs de som bor en bit från stammen grävs i ett senare skede. Vi har 

idag dragit stammen ner till Ribbetegen/ Timmerviken. 

 



En möjlighet att komma under motorvägen söder om Ödsmål har uppenbarat sig tack 

vara en markägare. Därmed kan vi planera på ett annat sätt angående hur vi ska dra 

våra slangar. Vi kommer framförallt att mata de som bor väster om motorvägen, men 

söder om järnvägen, från denna passage istället för tidigare planer. 

 

En del av er vet om att vi jobbar hårt med att få fram markavtal i etapp 4. Söder om 

Grössbyn och Ucklum (som är etapp 4 södra) är vi nästan helt klara med 

markavtalen. Dock har vi inte börjat gräva i detta område ännu. 

 

Etapp 4 norra är Grössbyn och norrut upp till Amdal. Markavtalen för stammen från 

Grössbyn och upp till Amdal är också nästan klara. För den del av nätet som inte 

räknas som stam-dragning i denna etapp fattas en del markavtal norr om Grössbyn 

(Tönnered, Sköllunga…) som vi ska jobba med framöver. 

 

Detta betyder att vi har många, många km grävning där markavtalen är klara. 

Sannolikt kan vi gräva betydligt mer än 1 år på de markavtal som redan är klara. 

 

Så vi kalkylerar med högt tempo i grävarbetet när vi kan ta tillbaka de grävmaskiner 

vi har släppt. 

 

Jag vet inte idag om vi kommer att börja i Amdal och gå söderut eller om vi börjar 

nere i Ucklum och gå norrut när den nya personalen på Fyrstads teknik har kommit 

igång. Vi är också angelägna om att lägga resurser söder om Ucklum för att gräva 

det området klart. Men oavsett vilket kommer vi så fort vi kan, presentera tidsplaner 

var och när vi kommer att gräva närmaste tiden. 

 

Många hör av sig och säger att de inte ska betala innan vi installerar fiber hos dem. 

Det är ju en hållning som är helt felaktig. Föreningen har ju inga egna pengar att 

gräva för, vilket betyder att vi inte kan gräva först och kräva betalt i efterhand. 

Fyrstads Teknik har givetvis varken lust eller orsak att ligga ute med miljoner kr på 

grund av att vi inte vill betala. Det kan ju inte heller vara så att vissa medlemmar som 

betalar ska finansiera de som inte vill betala. Det är bara vi själva, medlemmarna, 

som kan och ska betala för att få grävt. 

 

Vi har ett stämmobeslut på att alla ska betala upp till 20 000 kr och det ska vi följa. 



 

Vi har för närvarande drygt 5 miljoner kr i kassan och det kommer mer tack vare att vi 

nu skickar ut nya fakturor och så småningom kommer även det tillbaka i form av de 

bidrag vi ska ha. 

 

Vi kommer att gräva till alla medlemmar och pengarna kommer att räcka till alla, det 

finns överhuvudtaget ingen orsak att tro något annat. 

 

Vänliga Hälsningar 

Kjell Tallberg 

 

 


