
 
 

Nyhetsbrev NR:9 April 2019 

Bild på vår skylt i Ucklum, det syns vad som händer i Byn. 

 

Hej alla medlemmar!  

Påsken är över och äggen är slut! 

Fantastiskt väder bjöd Påsken på i år. Lite stressande när man plötsligt får lust och 

energi, för egen del blev det mycket tid i trädgården som behöver lite omvårdnad 

efter vintern. 

Rapport från Länsstyrelsen 

Undertecknad var på informationsmöte med Länsstyrelsen Västra Götaland som 

hölls på Bohusgården i Uddevalla den 9 april. Från mötet kommer här några axplock: 

Västfiber Paraplyförening 

Syfte är att praktiskt underlätta fortsatt ägande genom samarbete, enkla lösningar 

och förbättrad ekonomi. Visionen är att de lokala fiberföreningarna fortsätter äga sina 

nät och samarbetar för utveckling av affärsverksamhet. 



 
 

Några resultat från samverkan i Västfiber 

• Sammankopplade nät ger redundans och fler affärsmöjligheter  

• Alla får tillgång till en stor kompetensbank 

• Kvalitetssäkring genom att använda beprövade processer  

• Praktiskt samarbete skapar tillit och nya lösningar  

• När vi är många blir vi en viktig och efterfrågad aktör – t ex som testpilot för nya 

idéer och samarbetsformer eller som en länk i det nationella nätet. 

(Kan vara lämpligt att bli medlem för att utveckla föreningen in i 

förvaltningsfasen, Redaktörens kommentar). 

Mer finns att läsa här: Västfiber  

Bredbandssamverkan 

Affärsutveckling  

Uppdraget grundar sig på att Västra Götalands Regionen vill veta var vi står, när det 

gäller affärer med nationella operatörer och hur ni ser på framtiden för vår förening. 

Hur ser vår förening/styrelse på framtiden?  

• Samarbete mellan föreningarna  

• Arbetsgrupper  

• Paraplyorganisation  

• Regionala bolag 

Ekonomi 

I kassan har vi 4,1 miljoner kronor. Som vi skrivit om tidigare så saknar vi pengar från 

medlemmar, närmare 270 000 kr saknas trots påminnelser. Styrelsen beslöt att vi 

inte kommer att ansluta dessa fastigheter förrän skulderna är reglerade. Vi 

skickar ut personligt mail till berörda medlemmar. I en ekonomisk förening där alla 

medlemmar äger en andel, är det viktigt att alla behandlas lika. 

Besiktning av nätet. 

Föreningen har handlat upp besiktning av North Projects Göteborg AB. De kommer 

inom kort att påbörja besiktning av de delar av nätet som nu är i drift.   

Område 3 Ödsmål och 4 Ucklum 

Den 24 mars bjöds medlemmar från Ödsmål in till informationsmöte, den 16 och 24 

april bjöds medlemmar från Ucklum in till informationsmöte.  

Även här börjar det närma sig driftsättning för många, att samlas och ge information 

underlättar vår hantering. Här informerade föreningen om installationen och 

tjänsteavtal där man kan välja olika leverantörer i vårt öppna nät.  

Telia och Zitius hade representanter på plats för att informera om sina tjänster.  

Ett tips från Telia:  

Den person som tecknat Gruppavtalet är bunden till det, avtalet sträcker sig till 2024-

12-31.  

Ska man sälja huset? Glöm inte att informera nästa ägare om avtalet, det är lämpligt 

https://www.vastfiber.se/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/22040580-66b8-4e8f-bc07-77c62bd782d2?a=false&guest=true


 
 

att de tar över avtalet. Gruppavtalet är bundet till den person som tecknade det, kan 

alltså inte sägas upp förrän avtalstiden löpt ut. 

På hemsidan finns deras presentationsmaterial under: 

http://frakne.se/fiber/dokument/ 

Vilket utbud finns? 

Utan att man är ansluten finns möjlighet att titta runt på vilket utbud som erbjuds oss. 

Går in på zmarket.se Välj Västra Götaland i högra fältet, här finns alla aktörer som 

Zitius har avtal med i vår region. 

Bredbandsrådgivaren hos Zmarket 

Om man inte har dator att koppla in till mediaomvandlaren, hur gör man då för att 

komma igång? Att aktivera nätet så TV och telefon kan användas kan göras hos 

Bredbandsrådgivaren , man kan även ringa dit. Ring bredbandsrådgivarna - de 

hjälper dig på telefon 010-130 79 79. 

Tjänsteavtal 

Vi har ett bra pris på Gruppavtal med Telia, många andra föreningar får betala minst 

100 kr mer per månad för samma avtal. Vi ska utnyttja vår ställning som en av 

Sveriges största förening även när vi förhandlar gruppavtal nästa gång. 

Telia har 4 veckors handläggningstid för att få igång gruppavtal, vänta inte för länge 

med att skicka in tjänsteavtalet. Troligtvis har övriga tjänsteleverantörer även de 

handläggningstider. 

Fakturering för gruppavtalet med Telia 

Ni får faktura från föreningen för gruppavtalet. Men, köper ni extra tjänster såsom 

Spotify eller fler TV-kanaler samt samtalskostnader för IP-telefoni. För dessa tillägg 

kommer Telia att skicka faktura för de tjänsterna direkt till er. (Hanteras inte av 

föreningen). 

Hämta utrustning 

När det är dags att hämta utrustning, gäller endast de som 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. 

Gör man egna val på Zmarket, då man inte vill ha vårt gruppavtal. I de fallen får man 

utrustning hemlevererad av vald tjänsteleverantör, hanteras alltså inte av föreningen. 

Från projektet ute i fält 

Område 3 

I Ödsmål har vi kommit ganska långt med resterande markavtal som beräknas vara 

klara i maj månad, tack till alla som hjälpt till här. Färdigställande i Kycklingdalen-Åh-

Gullborga påbörjas nu. Några delområden har inte kunnat projekteras då de påverkar 

http://frakne.se/fiber/dokument/
https://zmarket.se/
https://zmarket.se/privat/bredbandsr%C3%A5dgivaren


 
 

varandra.  

I Ödsmål har vi ca 25 km kvar att gräva, vi beräknar påbörja resterande grävning i 

höst. 

Område 4 

I Ucklum, Etapp 4 återstår det ca 40 km att gräva. (Ucklum och östra sidan om 

Hällungen upp till Amdal)., vi beräknar vara klara med grävningen i oktober. 

Vi gräver nu i området från Grössbyn till Svartehallen, därefter vidare mot Huveröd 

och Amdal för att knyta ihop nätet norrifrån.  

I området Sköllunga, Tåsteröd och Huveröd krävs det mycket samordning då det 

även ska grävas där. 

Det innebär att behovet är stort i detta område med personer 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! 

Övrigt från fält. 

Från fältarbetet meddelas att: Vi mailar eller lägger lapp i din brevlåda när vi planerar 

för grävning på enskilda tomter. Även när fibern ska svetsas och box på huset 

monteras meddelar vi detta på samma sätt. 

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 att 

gräva, de vill inte 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 eller skogsavverkning och det ligger EL eller Fiber i 

området ska fastighetsägaren begära kabelanvisning, då sätts markering ut för att 

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

https://www.ledningskollen.se/ 

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
https://www.ledningskollen.se/


 
 

Dags för Årsmöte 

Boka redan nu den 16 juni kl 12.00. I Ljungskile Folkhögskola kommer vi att hålla 

årsstämma, kallelse kommer i god tid. 

Sista datum för motioner till årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast: 

 2019-05-10. Skickas till anette.swahn@frakne.se 

Vår valberedning har satt igång sitt arbete med att besätta styrelsen med ledamöter.  

 

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen. 

Nästa 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. 

 

 Hälsningar från Styrelsen i en av Sveriges största fiberförening med 

1400 medlemmar. 

http://frakne.se 
Informationsansvarig/Redaktör 

Anette Swahn 

 

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

