
 
 

Nyhetsbrev NR:10 maj/juni 2019 

 

Ett litet äventyr ska jag ut på, nästa utgåva av Nyhetsbrev kommer i augusti! 

Hej alla medlemmar!  

Sommaren närmar sig med stormsteg, de flesta av oss planerar och ser fram emot 

en skön sommarledighet. Innan dess ska vi klara av lite studentuppvaktningar och 

föreningens Årsstämma.  

 

Årsstämman 

Hoppas inbjudan till Årsstämman nått er, om inte kan man hämta inbjudan på 

hemsidan: Fräkne.se 
Vi träffas i Ljungskile Folkhögskola den 16 juni kl 12.00. 

Vi i styrelsen hoppas på stor uppslutning, nu tar vi fibernätet i drift allt eftersom vilket 

betyder att Föreningen ska jobba vidare med att ta oss in i förvaltning. Mycket arbete 

återstår så vi hoppas att just DU känner dig manat att hjälpa till i styrelsens arbete. 

Har Du dessutom kompetens inom förvaltning, ekonomi eller affärsjuridik kan det 

hjälpa föreningen oerhört in i förvaltning. 

http://frakne.se/fiber/


 
 

 

Ekonomi 

I kassan har vi 2,4 miljoner kronor. Som vi skrivit om tidigare så saknar vi pengar från 

medlemmar, 360 000 kr saknas och ligger för indrivning. Styrelsen beslöt att vi inte 

kommer att ansluta dessa fastigheter förrän skulderna är reglerade. I en 

ekonomisk förening där alla medlemmar äger en andel, är det viktigt att alla 

behandlas lika. Det finns medlemmar som har fungerande fiber utan att ha betalt sin 

insats trots påminnelse, vi kommer att släcka ner dessa tills full betalning skett. Vi 

kommer även att ta ut en extra avgift om man vill bli inkopplad igen. 

Installation av Mediaomvandlaren 

Då några slunkit igenom och kunnat beställa bredband via Z-market utan att de har 

betalt sin anslutningsavgift kommer vi införa nya rutiner. Innan vi kommer ut och 

monterar mediaomvandlaren inne i huset kontrolleras att full anslutningsavgift är 

betald. 

Som vanligt måste man kontakta föreningen, inte låta bli att betala räkningen. 

Besiktning område 1 och 2 

Vi kommer att utföra besiktning av de områden som är i drift. Datum är satt till den 12 

juni 2019. Ni kommer att se en delegation från föreningen tillsammans med North 

Projects Göteborg AB som säkrar att vårt fibernät håller en god kvalitet. 

Område 3 Ödsmål 

Markavtal ska vara helt klara i dagarna, det innebär att resterande grävning kan 

preliminärt komma igång i september/oktober. Nu påbörjas detaljplanering, vilket 

innebär att vi inte kan gräva omedelbart, men med avtalen klara kommer vi nu framåt 

även här. 

Övrigt i Ödsmål. Det pågår blåsning och svetsning av fiber där kanalisationen är klar. 

Nästa vecka påbörjas installation av medieomvandlare i 3.1A. flera har redan bokade 

tider med installatören. 

Område 4 Ucklum 

Grävning kommer att ske enligt nedan: 

- Grävning pågår i 4:3C (Tönneröd) 

- Planerad start av grävning i Svartehallen i denna vecka (4:4A) 

- Sträckan över Kvartroneröd 1:4 är klar denna vecka fram till tryckning under väg 

650 Hasslebacken.(4:5A) 

- Planerad fortsättning i 4:5A i Huveröd startar i veckan. 

 

Det pågår montering av utomhusboxar och svetsning av fiber samt installation av 

medieomvandlare i området kring Dahl och utmed Västerlandavägen. 



 
 

Äntligen är El anslutning och fiber till telestationen i Ucklum installerad, det betyder 

att vi har snart har  kommunikation ut till omvärlden. 

 

Nytt i vårt Anslutningsavtal 

Om en sekundär anslutning som styckas av från stamfastigheten och erhåller en 

egen fastighetsbeteckning gäller följande: 

Då ska den nya fastighetsägaren ansöka om medlemskap för att bli fullvärdig 

medlem i föreningen. Därmed ska anslutningsinsats som "Primär" anslutning 

erläggas enligt stämmobeslut för anslutning av "Primär" byggnad. Den totala 

anslutningsavgiften är i dagsläget 20 000 kr. 

Hämta utrustning 

När det är dags att hämta utrustning, endast när man valt Gruppavtal som Telia 

levererar: Om ni väljer detta gruppavtalet med Telia kommer ni att få personligt mail 

för att hämta ut hårdvaran (Router, TV-box och fjärrkontroll som ingår i 

gruppavtalet) på vårt kontor Backegårdsvägen 4 i Ljungskile. Särskilda öppettider 

meddelas i mailet. Våra vanliga öppettider är: 07.00-15.30. 

Vill man göra egna val på Zmarket, kommer vi att kontrollera att anslutningsavgift är 

betald. Därefter får man utrustning hemlevererad av vald tjänsteleverantörs med 

deras villkor, hanteras alltså inte av föreningen. 

Rapport från fält. 

Från fältarbetet meddelas att: Vi lägger ut en lapp i din brevlåda eller E-post när vi 

planerar för grävning på enskilda tomter. 

Ett nytt dokument har tagits fram där vi tydliggjort hur vi behöver fastighetsägarens 

hjälp att märka ut befintliga dolda kablar på tomten samt hur man vill att vi placerar 

fibern. Utan märkning eller dialog med föreningen kommer inte vår entreprenör ta 

ansvar om något grävs av. Länk till dokumentet:  Instruktion inför grävning på 

tomtmark 

Ska du gräva själv 

Ni som har meddelat oss att ni ska gräva själva på egen tomt måste vara klara innan 

vi börjar blåsa fiber. 

Om det inte finns slang fram till huset måste vi ju antingen komma tillbaka och blåsa 

igen eller vänta med hela området.  

Alternativt hamnar man på restlista och kan få extrakostnader som följd. När ni ser att 

vi gräver i ert område och ni ångrar er och vill ta hjälp av vår entreprenör så meddela 

oss snarast. Utöver 20 meter som ingår kostar det bara 100 kr per meter. 

Där fibern går fram på din mark 

Ska man utföra markarbeten i sommar eller skogsavverkning och det ligger EL eller 

Fiber i området ska fastighetsägaren begära kabelanvisning, då sätter vi ut markering 

http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/Brev-inf%C3%B6r-gr%C3%A4vning-p%C3%A5-tomt-2019-03-13.REV_0docx.pdf
http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/Brev-inf%C3%B6r-gr%C3%A4vning-p%C3%A5-tomt-2019-03-13.REV_0docx.pdf


 
 

för att undvika skador på ledningar. Här begär man utsättning av ledningar: 

https://www.ledningskollen.se/ 

Sommartider 

Vi går in i sommar och semestertider, detta är våra ledigheter. 

Vår entreprenör har semester V28-V32. 

Administratören har semester V28-V32, fakturafrågor och beställning av tjänster 

hanteras efter semestern. 

Felanmälan för er som har aktiv tjänst görs som vanligt. Se hemsidan om felanmälan. 

Styrelsen har semester V28-V32 

Självklart kommer ledningsutsättningar (via ledningskollen)  akuta drift och 

underhållsfrågor att hanteras under v.28-v.32 (jour) 

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen. 

Ungefär 400 personer är nu medlemmar i vår nya Facebook grupp. Hjälp gärna till att 

föreslå fler att gå med i gruppen så man kan ta del av allt vi tillsammans postar där. 

Nyheter från hemsidan samt annan viktig information länkas alltid till Facebook. 

De som inte vill ha Facebook kan hämta nyheter på hemsidan.  

 

Nästa utgåva av Nyhetsbrev kommer i augusti. Rapport från årsstämman kommer 

före semestern. 

 

Hälsningar från Styrelsen i en av Sveriges största fiberförening med 

1400 medlemmar. 

http://frakne.se 
Informationsansvarig/Redaktör 

Anette Swahn 

 

https://www.ledningskollen.se/
http://frakne.se/fiber/category/nyheter/

