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På bilden ses hela vårt nät med 1400 medlemmar 

Hej alla medlemmar!  

Bit för bit blir nätet tillgängligt. 

Totalt har 500 adresser framdragen fiber. 

Antal anslutna adresser som har en tjänst är 395. Två noder är driftsatta (punkt i 

datanätet som förbinder våra fastigheter). 

Från administratören 

Medlemmar i Ödsmål och Ucklum måste informera oss om telefonnummer och 

mejladress (i fall man har bytt). Det är viktig information för oss, speciellt när vi 

framöver kommer till driftsättningsstadiet och inkoppling av mediakonverter i husen. 

Kontakta: sff.projektadm@gmail.com 

Påminnelse till er som inte betalt sista fakturan för anslutningsavgiften har skickats, 

projektet saknar 600 000 kr från medlemmar. Nästa steg är indrivning av dessa 

medel. Vårt avtal ska följas även om man inte fått in fibern i huset ännu. 

Ucklum Svenshögen Ödsmål 

mailto:sff.projektadm@gmail.com


 
 

Progress och planer 

Våra nytillkomna medlemmar i område 1 och 2 måste vi hanteras i efterhand, det kan 

bli till en högre anslutningsavgift är tidigare. 

 

Område 3 

Ganska snart kommer vi att kontakta 83 medlemmar i Ödsmål 3:1 Kåderöd-Dälene-

Norra Hog-Källstorp-Amdalen för att teckna tjänsteavtal och informera om resterande 

installation av mediekonverter och driftsättning. 

Område 4 

Inom några veckor börjar vi gräva i området från Grössbyn till Svartehallen, därefter 

vidare mot Huveröd och Amdal för att knyta ihop nätet norrifrån. Snart är även 

område 4:3B, vilket innebär Buxeröd-Södra Härgusseröd-Sandbacka, klart för 

grävning. Lappar kommer att läggas ut i era brevlådor. 

 

I område 4:1 i området runt Dahl i Ucklum har vi 100 medlemmar som även de är 

klara för driftsättning. Här är fibern blåst i stamnätet fram till Nodhuset, svetsning och 

montering av fasadboxar påbörjas inom kort. Även här kontaktas ni för att teckna 

tjänsteavtal och få information om installation och driftsättning. 

På detta sätt kommer det att löpa på ända fram till hösten.  

 

Allt detta innebär mycket arbete, vi är i mycket stort behov av att få hjälp av några 

personer i dessa område i Ödsmål och Ucklum som kan hjälpa till med att hålla 

kontakt mellan markägare, medlemmar och entreprenören under arbetets gång.  

Utan dessa personer som stöttar går arbetet både långsammare och kan bli 

kostsammare. Ni hjälper föreningen och därmed oss alla och er själva om ni kan 

ställa upp. Har ni möjlighet att göra någon insats så kontakta någon i styrelsen. Vi 

behöver er! 

 

Besiktning av nätet 

Nu är det även dags att planera för besiktning av område 1 och 2. En viktig aktivitet 

då jordbruksverket kommer att besiktiga senare, vilket krävs för att de ska betala 

bidrag. 

Ekonomi 

I dagsläget har vi 5 miljoner kronor i kassan. Vi har ca 1,5 till 2 miljoner att betala till 

ungefär 500 markägare för att de upplåter sin mark för vår fiber. 

De medlemmar vi grävt för kommer att faktureras den grävsträcka som överstiger 20 

meter så snart vi kan. 

Fler områdesansvariga behövs 

Vi behöver få fram fler områdesansvariga, dels i södra delen av område 3 Ödsmål. 

Detta gäller främst i området runt Stripplekärr, Evenås, Hälle och Gategård.  



 
 

De områden som vi inte är helt klara med påverkar även andra omkringliggande 

områden. Bor ni i nämnda områden eller känner någon som gör det och kan 

supportera så kontakta Arne Olsson eller Stig Grundberg i styrelsen. 

Även om ni inte bor där men ändå gärna vill hjälpa till så är det lika välkommet!  

Vi har nu fått extra hjälp för att skriva resterande markavtal så vi kan skicka dit LEAB 

för att gräva. Planen är att ha alla markavtal klara i maj-2019. 

Vi kommer inte att klara det där utan att ha några personer lokalt. Kjell Tallberg har 

gjort avtal, men nu behövs fler. Annars blir det både dyrt och långsamt att lägga den 

stammen.  

Hur utrustningen ser ut som monteras 

Många undrar hur utrustningen ser ut som installeras i våra fastigheter. Följ länken till 

vår hemsida med en bra bild som förklarar installationen. 

http://frakne.se/fiber/wp-content/uploads/Installation_utrustning_fiber.pdf 

Vintern har kanske gett upp 

Från fältarbetet meddelas att: Vi följer väderutveckling dag för dag, våren verkar ha 

kommit men än kan vintern slå till igen. 

Grävningen har tagit fart igen inne på enskilda tomter, vår lilla grävmaskin fick göra 

uppehåll på grund av tjälen under en kort tid men är nu igång igen.  

Ska du gräva själv 

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

Fyrstad börjar blåsa fiber. Det går ganska snabbt från det att grävningen är klar till att 

de blåser in fibern i slangarna. 

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

igen eller vänta med hela området.  

Alternativt kan man förlora sin placering i kön och får vänta på 

uppsamlingsanslutningar. Detta kan ge 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. 

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen. 

Ungefär 340 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 stark förening med många medlemmar. 
Informationsansvarig/Redaktör 

Anette Swahn 
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