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På bilden grävs det för full på Västerlandavägen i Ucklum. 

Hej alla medlemmar!  

God fortsättning på det nya året! 

Bit för bit blir nätet tillgängligt. 

Vilket lyft många upplever efter att de fått igång ”fibern” framför allt när det gäller TV 

bild genom fiber, kvalitén är hög. 

Totalt har 556 adresser framdragen fiber. 

Antal patchade (anslutna) adresser som har en Tjänst är 388. 

(Tyvärr har det varit två driftstörningar på grund av materialfel i 

kommunikationsutrustning). 

Information från vår administratör/medlemsservice. 

Vår administratör svarar på frågor om fakturor, abonnemangsavgifter, teckna 

anslutnings/tjänste-avtal.  

Ska du sälja huset eller flytta, glöm inte göra flyttanmälan. 

http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/Överlåtelseavtal.doc 

Vänd er till administratören, gärna via mail: mailto:sff.projektadm@gmail.com 

http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/Överlåtelseavtal.doc
mailto:sff.projektadm@gmail.com


Vi kommer att lansera nya mailadresser till styrelsen och medlemsservice under 

nästa vecka. Mer information kommer senare. 

Vår nya Facebook grupp, gå med här. 

Ungefär 285 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. 

https://www.facebook.com/groups/fiberforening/ 

 

Styrelsens arbete 

Stort ansvar vilar på vår styrelse som måste se till att vi följer EU-

parlamentets förordning (EU 1303/201325) vilket är ett krav för att få ut 

EU-bidragen. Även föreskrifter från jordbruksverket och Post och 

Telestyrelsen måste vi följa.  

Styrelsen arbetar ideellt för föreningen och lägger mycket tid på kvällar och helger för 

att allt ska fungera väl. Även när ni har frågor försöker vi svara/utreda så snart det är 

möjligt. 

Några av styrelsens arbetsuppgifter. 

 Upphandling av serviceavtal, nu när delar av nätet är i drift måste vi ha en 

partner som sköter drift och underhåll av vårt nät. 

 Krav från Länsstyrelse/Jordbruksverket för att få ut bidrag till projektet är att en 

Förvaltningsplan upprättas då vi ska fortsätta att äga och förvalta nätet. 

(Presenterar den i kommande Nyhetsbrev när den är klar). 

 Nytt från Jordbruksverket är ekonomisk särredovisning av projektet i 

budgeten, annars kan del av bidragen frysa inne. 

 Ansökan om tilläggsanslag för att kunna leverera fiber till ensligt belägna 

fastigheter som är extra kostsamma (långa avstånd från stamnätet).  

 Redan nu måste vi se över så rätt dokumentation finns när projektet väl är 

färdigt. Alla delar ska vara besiktigade, senare kommer Jordbruksverkets 

Internkontrollenhet att utföra en egen besiktning av bredbandsprojektet. 

 I olika arbetsgrupper arbetar vi med focus på det pågående projektet, hur vi 

ska arbeta med underhåll, en bra levande hemsida, kontakter med 

myndigheter, framtidsfrågor och så vidare. 

 Det återstår givetvis mycket annat arbete då nätet inte är färdigbyggt och långt 

ifrån alla kan använda tjänster via vårt nät. 

Nytt på hemsidan, Problem och Felanmälan nya mailadresser. 

På hemsidan har vi skapat en ny flik som heter: Problem och Felanmälan, här 

har vi samlat information om bland annat driftstörningar och vart man vänder sig 

för att göra felanmälan.  

https://www.facebook.com/groups/fiberforening/


Givetvis lite om felsökning som man ska göra själv på sin utrustning hemma. Här 

finns en länk till bredbandskollen.se hur man testa hastigheten på 

bredband/internet. 

Planering för resterande grävning. 

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

extra hjälp för att få klart markavtal runt Grössbyn-Sköllunga.  

Grävningen har kommit igång riktigt bra i södra delen av Område 4. 

Område 4 (det som pågår och är planerat ut mot Västerlanda) 8 veckors kanalisation 

Resten av område 4 (grössbyn- Sköllunga, Tönneröd, upp till Svartehallen, 

Svartehallen- Huveröd, Stubberöd-Amdal) är knappt 4 mil. 

Område 3, det som är kvar att kanalisera är en sträcka på ungefär 2,5 mil. 

Fyrstads har haft en genomsnittlig kanalisationstakt (vecka 32 till 51) på 1 180 

meter/vecka. 

Detta skulle tyda på att det är 54 veckors kanalisation kvar + de 8 veckor som nu är 

planerad. 

Grovt skulle detta då kunna vara kanaliserat färdigt i April-Maj år 2020 om nuvarande 

takt kan hållas. En hård vinter kan innebära att det blir svårt för grävmaskiner. 

Därefter ska fiberkabel blåsas i slangen och utrustning monteras på alla fastigheter. 

Vi kommer att ta bit för bit i drift så fort vi har ett sammanhållet område som kan ha 

kontakt med stamnätet. 

Ekonomi 

I dagslägen har vi 5.9 miljoner kronor i kassan.  

Påminnelse för obetald faktura skickades ut, trots påtryckningar har endast 

50% av de försenade fakturorna blivit betalda.  

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

för något annat så ska man kontakta föreningen. 

Medlemskap 

Vi är medlem i Byanätsforum och i Hela Sverige Ska Leva. Här kan föreningen få 

rådgivning, ingå i nätverk med andra fiberföreningar etc. 

 https://www.byanatsforum.se/ 

 https://helasverige.se/ 

Fräkne fiber egen logotype 
Planen är att skapa en egen logga, alla medlemmar får gärna komma med förslag till 

Anette Swahn. 
 
Hälsningar från Styrelsen i en stark förening med många medlemmar. 
Informationsansvarig/Redaktör 
Anette Swahn 
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