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Här är fibernätet vi har byggt, ny infrastruktur på landsbygden i 2 kommuner. 

Hej alla medlemmar!  

Hösten betyder älgjakt o hummerfiske för många. För oss i styrelsen innebär denna 

höst att vi fortsätter arbetet med att bygga klart vårt nät så vi alla kan kopplas in.  

 

Extra stämma hölls den 4 september. 

En välbesökt stämma, enda frågan på dagordningen var att styrelsen ville ha bifall för 

förslaget att höja insatskapitalet med 5 000 kr för primär anslutning och höja 

anslutningsavgiften med 1250 kr för sekundär anslutning. Då vi glömt att ta ut moms 

för sekundär slutar den anslutningsavgiften nu på 7812 kr inklusive moms. Stämman 

biföll styrelsens förslag med stor majoritet. 

 

 



 
 

Ekonomi 

Vi har nu betalat de fakturor som vi var försenade med till entreprenören. Det innebär 

att arbetet har återupptagits igen, resterande grävning kommer inte att vara helt klara 

runt årsskiftet. 

Hade vi inte haft stoppet i augusti/September så hade allt utom 4:5B ner mot 

Svenshögen och 3:5C Sköttegården varit grävt och klart till nyår. 

Besiktning område 1 och 2 

North Projects Göteborg AB har besiktat den första delen i nätet (det som ligger i 

Uddevalla kommun). Skall vara klart före årsskiftet. 

Nu tänder vi upp nätet för ännu fler, 900 medlemmar är nu anslutna till 

fibernätet. Totalt är det 1350 anslutningar. 

I snabb takt kopplar vi in er till fibernätet. Merparten av vårt stora nät på 

över 50 mil är grävt.    

Område 3 Ödsmål 

 
Delar i dessa områden har inte grävts ännu. 

Planen är att vara färdiggrävda i 3:1B (Bua, Panneröd) 3:4 (Bräcke, Talbo 

Börsgärde) och 3:5A (Stripplekärr, Hälle, Järnblästen, Ribbetegen) före jul. 

Här är vi just nu begränsade av klartecken från Trafikverket.  

Kvar är då 3:3B (Berg, Cederslund, gamla stationen och Prästgården) & C (Krok) 

som vi jobbar vidare med för att få alla underlag helt klara. 

Vad som händer i 

Lasshammar, Evenås, 

Järnblästen, Ribbetegen, 

Stripplekärr och Bräcke får vi 

många frågor om från er!!  

 



 
 

 

Över 100 medlemmar är uppkopplade mot nätet i Östra Skår, Kycklingdalen, 

Stångerås, Åregren. Tjänsten Gruppavtal  är nu levererade. 

 

Område 4 Ucklum 

Grävning är nästan klart i 4:3C (Tönneröd, Sköllunga), kvar är tryckning under Gamla 

E6 och längsgående schakt mellan Tönneröd och infarten till grusgropen i Sköllunga. 

I Amdal håller vi just nu på att gräva klart längs gamla E6. I övrigt har vi enbart några 

tomtschakter kvar som också grävs nu.  

Planen är att allt i etapp 4 utom 4:5B ner mot Svenshögen skall vara färdiggrävd om 

dryga två veckor.   

- Fiber är blåst i Svartehallen, Södra Sågen (4:4A) 

- Blåsning av fiber i 4:5A i Huveröd, Amdal pågår. Montering av fasadboxar startar i 

området inom kort. 

 

Boende utmed Västerlandavägen ca 60 medlemmar har nu fått CPE 

medieomvandlare installerade. Tidplan för aktivering av gruppavtal är den 7 oktober, 

förutsättning att man skickat in Tjänsteavtal i tid, annars kommer man med vid nästa 

avrapportering till Telia som är i november med aktivering i december. 

 

Informationsmöte kommer att hålla i Ucklumgården den 8 oktober för er boende i 

Härgusseröd, Grössby gata, Sandbacka och Buxeröd. Nästa steg för er är att få CPE 

monterade.  

OBS!! 

Vi behöver ha in era tjänsteavtal snarast, vi lämnar över en lista till Telia den 11 

oktober på de medlemmar som beställt Gruppavtalet.  

 

Ytterligare informationsmöte kommer att hålla den 23 oktober för er som bor i 

Svartehallen och Sågen. Kallelse kommer inom kort. 

 

Administratören meddelar!! 

Yngves elektronik, som är underleverantör till Zitius, har med sig din CPE 

mediaomvandlaren (första boxen inne i huset) när de kommer, du ska inte själv 

ombesörja att den finns hemma.  

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. 

 



 
 

Handla tjänster på Z-market 

Handla fritt från Z-market går att göra så snart nätet är upptänt och CPE är monterad. 

Vill man göra egna val på Z-market, kommer vi att kontrollera att anslutningsinsats är 

betald. Därefter får man utrustning hemlevererad av vald tjänsteleverantör, hanteras 

alltså inte av föreningen. 

Vad ska vi göra sedan? 

Redan nu förbereder vi föreningen in i förvaltning, vi kan inte slappna av än på långe. 

Om inte punkterna nedan är färdiga kommer Jordbruksverket inte att betala ut 

resterande 20% av bidragen som de håller inne till de är nöjda och allt är klart. 

• Komplett besiktning av hela nätet ska göras, därefter kan vi ta över ansvaret 

från entreprenören. 

• 1500 markägare ska vi kontakta, då säkerställer vi att de inte har 

anmärkningar på nätet.  

• Starta arbetet tillsammans med Lantmäteriet så vårt stora nät på över 50 mil 

blir registrerat och infört på alla kartor. 

• Handla upp avtal för Service och underhåll av nätet. En partner som sköter 

nätet är av stor vikt, driftstörningar måste snabbt kunna åtgärdas. 

• Förvaltningsplan ska sjösättas, den ska beskriva vilken organisation vi har och 

hur vi ska arbeta. 

Hur kan vi få fler att ingå i styrelsen?? 

Vi skulle behöva förstärka styrelsen. Det finns stora behov, all kunskap eller intresse 

inom just förvaltning, ekonomi och juridik är extremt värdefull för oss!! 

När vi nu ska arbeta i förvaltning ökar behovet av fler ledamöter i styrelsen. Hör av 

dig om du kan hjälpa till i din förening.  

 

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen. 

Över 600 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.  

 

Hälsningar från Styrelsen i en av Sveriges största fiberförening 

http://frakne.se 
Vice orf./Informationsansvarig/Redaktör 

Anette Swahn 

 

http://frakne.se/fiber/category/nyheter/

