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Bilden visar schaktning för fiber. 

 

Hej alla medlemmar!  

Fler och fler medlemmar blir anslutna och använder tjänster via vårt fibernät. (400 i 

dagsläget). 

Lite röster från medlemmar som nu har fiber med alla dess fördelar. Jag har valt att 

låta personerna vara anonyma. 

 En medlem upplyser om att vara vaksam på om man går över till IP-telefoni, 

då kan ”Hemligt nummer” eller annan skyddad identitet bli synliga. Var noga 

att upplysa tjänsteleverantören om ditt nuvarande abonnemang. 

 En annan medlem upplyste om en viktig sak gällande det abonnemang som 

man har för den gamla telefonen då man går över till IP-telefoni. Är det inte 

samma person som står för abonnemanget för både det gamla och det nya 

måste man överlåta det gamla abonnemanget vilket kan ta ett par veckor. 

 En medlem har problem med IP-telefoni, den är kopplad med kabel från 

Routern, man får ingen signal. Telia uppmanade medlemmen att starta om 

Routern, de har fortfarande ingen signal till telefonen. 

 NSI är inte klara i ett område, man väntar och undrar varför det inte 

färdigställs. (Red anm: Här kanske vi i styrelsen måste driva på eller informera 

om orsaken till dröjsmålet).  



 En medlem tycker att det går väldigt långsamt att ladda upp en websida med 

bilder, kontroll av hastigheten som visar sig vara bra. (Red. anm: Här måste 

man själv kontakta Telia för utredning). 

 En medlem är väldigt nöjd med hastigheten även om det var lite problem i 

början med trasig router etc. 

 

Tidplaner 

Vi ska vara klara till år 2020, styrelsen ska arbeta fram en tidplan som vi presentera i 

kommande Nyhetsbrev. 

Ekonomi 

I dagslägen har vi 6,7 miljoner kronor i kassan. 

Föreningen har en hel del fodringar från medlemmar, ca 1,4 miljoner kronor. 

Påminnelse med förseningsavgift på 60 kr samt 10 % ränta kommer att skickas 

ut, blir fakturan ändå inte betald kommer den att lämnas för inkasso.   

Observera: Är något fel måste man bestrida fakturor innan förfallodagen. Missnöjd 

för något annat så ska man kontakta föreningen, låta bli att betala är inte rätt åtgärd. 

 

Område 3 och 4 

Vi har inte alla markavtal klara, vi arbetar febrilt för att komma i mål. Viktigt att vi 

jobbar likställt mot alla markägare, att bekosta dikning och förbättringar för någon 

kommer att kosta extra och missgynna andra markägare. Vi är en förening där alla 

medlemmar äger nätet, de som är förtroendevalda att ro projektet i hamn måste 

värna om föreningens pengar. 

Vi kommer att flytta över resurser till Område 4 för att komma igång med grävning. 

Statusrapport om vad som händer i etapp 4 

Grävningarna har startat på östra sidan av gamla E6 i Presstorp samt Södra 

Härgusseröd, sedan igår även inne i Dahl vid Övergård. 

Vi kommer att arbeta oss framåt i två täter och ta med oss hela området. Planen är 

att ha grävt allt klart i Dahl fram mot Härgusseröd till vecka 5. Därefter fortsätter vi åt 

såväl öster, väster och norrut.  

 

Att sammanlänka område 3 och 4 
Stamnätet mellan område 3 och 4 har fått en ny alternativ sträckning, berörda 
markägare är kontaktade och arbete pågår. Vi ska begära tidplan när Zitius kan 
koppla upp mot telestationen vid Ucklumgården så nätet kan fungera, det redundanta 
nätet för att öka tillförlitligheten måste tyvärr vänta. 
 

Abonnemangsavgifter 

Från den dagen fibern är fungerande kommer vi att fakturera er abonnemangsavgift 

och serviceavgift. Tänk på att du kan beställa E-faktura via din bank, sök i listan efter 

Fräkne Fiberförening. 

 



Ledningsrätt 

Där vi inte kunnat komma överrens med några markägare om markavtal för att få lov 

att gräva ner vår fiber har vi möjlighet att begära ledningsrätt hos Lantmäteriet. Detta 

kan tyvärr medföra att vissa medlemmar inte kan anslutas förrän vi har rättigheter. En 

sådan förrättning hos Lantmäteriet kan ta från några månader till år, givetvis medför 

det ökade kostnader för föreningen och alla medlemmar. Detta är en situation som vi 

vill undvika och även välja att inte genomföra på grund av risker och kostnader. 

Tyvärr kan det medföra att vi inte kan koppla upp några medlemmar till fibernätet, om 

det blir aktuellt kommer styrelsen att ta kontakt med dem det berör. 

Utdrag ur Lantmäteriets informationsbroschyr.  
För dig som är markägare 
När en ledning behöver dras över dina marker kan ledningsägaren få rätt att göra det 
på två olika sätt: 
• genom ett frivilligt avtal som skrivs mellan dig och ledningsägaren (nyttjanderätt 
eller avtalsservitut) 
• genom att Lantmäteriet beslutar om ledningsrätt i en förrättning. 
 
Därefter beslutar lantmätaren om bland annat följande: 
• Ledningens sträckning – den ska dras där den gör minst skada. 
• Vad ledningsägaren får göra inom fastigheterna, dels när ledningen byggs, dels 
senare vid tillsyn och underhåll. 
• Vad fastighetsägaren inte får göra på den egna fastigheten i närheten av ledningen. 
• Hur marken ska återställas efter arbeten med ledningen. 
• Vilka ersättningar ledningsägaren ska betala till markägarna för den skada 
ledningen medför. 
• Att förrättningskostnaden ska betalas av ledningsägaren. 
 

Att förbereda för fiberinstallationen 
Slang och märkband kan hämtas på följande platser, Kontaktuppgifter hittar du på 
hemsidan: Ytterligare en plats förbereds vilken vi återkommer med när den är klar. 

Leif Wallin, Sågen Ucklum, Arne Olsson Hog/Etapp 3, Jonny Stolth, Grinneröd och 
Pelle Thorsson, Törneröd 517. 

 
Hur du förbereder anslutning till din fastighet kan du få information om här: 
http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/instruktion-egen-tomt.pdf 
http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/Presentation.pdf 
 

Att få allt uppkopplat och fungerande hemma 

Med Öppen Fiber från Telia får du uppkoppling med närapå obegränsad kapacitet. 

Du bestämmer själv vilken hastighet du vill ha och vem du köper bredband, tv och 

telefoni av. Telia tillhandahåller support med en personlig tekniket som kan komma 

hem och hjälpa till under förutsättning att man är Telia Life kund, i annat fall får man 

betala även för första timman support. I princip ska installationen hemma se ut enligt 

skissen nedan. 

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


 

 

Så här kommer du igång. Bra information på Telias hemsida, klicka på länkarna 

nedan. 

https://www.oppenfiber.se/anslut/villa/kom-igang-med-din-fiber.html  

https://www.oppenfiber.se/dam/jcr:871e3622-abe0-4e11-896b-

c9ef2b5f03fb/kom_igang_cts_medieomvandlare_ny.pdf  

Hälsning från styrelsen i En stark förening med många medlemmar. 

Anette Swahn 

 

 

Nästa nummer av Nyhetsbrevet kommer att handla om: 

Stamnätet mellan område 3 och 4, framdrift. 

Lite information från styrelsemötet samt tidplaner fram till år 2020. 

Ytterligare synpunkter från medlemmar som är uppkopplade på vårt nät. 
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