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Hej alla medlemmar! 

Ungefär 390 medlemmar är anslutna och utnyttjar tjänster via vårt fibernät. Härligt att 
vi är igång på riktigt.

Avslutning i område 1 och 2
Vi planerar en egen förbesiktning. Därefter ska besiktning beställas av oberoende 3;e 
part, vilket säkrar att allt är som vi projekterat och beställt. 
När slutbesiktningen är genomförd börjar garantier gälla.

Område 3 och 4
Avtal med markägare som berörs där vi drar fram är i stort sett klara.
Just nu grävs det i område 3 där vi koncentrerar oss på stamnätet.
Hur du förbereder anslutning till din fastighet kan du få information om här: 
http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/instruktion-egen-tomt.pdf
I område 4 saknas några markavtal norr om Grössbyn.
Ni kommer snart att se våra grävmaskiner dra fram här, äntligen. Det är många km 
grävning som vi kan sätta igång med.

Hur har vi det med ekonomin
5 miljoner kronor i kassan och vi har skickat ut fakturar för delbetalning på 5000 kr till 
er som förfaller till betalning den 2018-11-15. (Gäller de som inte betalat full 
anslutningsavgift). Det är dags att börja fakturera för abonnemang, gäller de som är 
uppkopplade med tillgång till utbud för bredband/TV/Telefoni/Serviceavgift för drift 
och underhåll av fibernätet.

EU-Bidrag
Jordbruksverket ligger efter ca 8 månader med att betala ut bidragen till oss, detta 
oroar oss. Vi ska försöka arrangera ett möte med Jordbruksverket/Länsstyrelsen, 
förhoppningsvis kan det skynda på utbetalningarna.
Då detta är ett EU-finansierat projekt finns vissa regler att följa och kontroller som 

http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/instruktion-egen-tomt.pdf


måste göras från Länsstyrelsen för att bidrag ska kunna utbetalas. Utan detta stöd för 
landsbygdsutveckling hade anslutningsavgiften blivit i runda slängar 40 % högre. Så 
framtida anslutningar kommer att bli dyrare då inga bidrag kommer att finnas när vi 
avslutat huvudprojektet.

Har din granne glömt att anmäla medlemskap i Fräkne Fiberförening?? Stöt på för 
det gagnar både oss enskilda och hela föreningen.

Hälsning från styrelsen i En stark förening med många medlemmar.
Anette Swahn

Nästa Nyhetsbrev kommer att innehålla Följande: 

Hur nöjd är man: Lite röster från uppkopplade medlemmar. 
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