
 
 

Nyhetsbrev NR:13, december 2019 

 

Hej alla medlemmar!  

Nu nalkas jul och festligheter och vi från styrelsen önskar alla en God Jul och Gott 

Nytt År.  

Kanalisation 

Etapp 4 är helt klar med kanalisation och fiberblåsning förutom område 4:5b 

(fastigheter vid Svenshögens badplats). 

Vi gräver nu med 5 grävmaskiner i Etapp 3 Ödsmål. Mer specifikt gräver vi nu runt 

omkring Stripplekärr, Lyckans gård och Ödsmåls Berg.  

Föreningen har idag bara ca 15 km kvar att gräva vilket betyder att, om inte tjälen 

försvårar grävning, vi kan vara klara med grävning i februari. Undantaget är område 

4:5b där vi behöver göra en ny projektering. Vi hade tidigare en förhoppning att 

samförlägga med kommunalt vatten och avlopp där, men detta blir dock inte aktuellt 

inom rimlig tid. Arbete kommer att påbörjas i egen regi under våren 2020. 

Föreningen kommer att leverera fiber till vindkraftverken i Sköllunga och Maen vilket 

är bra för föreningen eftersom det innebär ett tillskott av externa pengar varje månad. 

Färdiga arbeten 

Etapp 1 och 2 (inom Uddevalla kommun) är nu besiktad och godkänd av extern 

besiktningsman. 

Etapp 4 (se karta) kommer att besiktas av extern besiktningsman under december i 

år. Med lite efterjusteringar bör den etappen vara godkänd och klar senast i mars. 

Planer 

Vi planerar att alla, förutom område 4:5b, ska vara uppkopplade innan 

semestern 2020. Område 4:5b bör bli uppkopplad tidig höst. 
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Ekonomi 

I dagsläget är Jordbruksverket skyldiga oss ca 6 miljoner kr, vi har inte fått något 

bidrag utbetalt sedan 1: a maj. Det finns hopp att åtminstone en del av dessa pengar 

kommer före juluppehållet. 

Förnyade kontakter med skattemyndigheten och diverse utredningar har resulterat i 

att vi är överens med skattemyndigheten om att det inte är moms på sekundära 

anslutningar. De som har fått faktura på momsen kommer att få en kredit. 

Många av er märker att fakturorna på nätavgifter har duggat tätt på sistone. Detta 

beror på att vi nu börjar komma ifatt med faktureringen. Vi kunde först i oktober 

fakturera vissa för nätavgiften 3:e kvartalet, trots att det skulle varit gjort flera 

månader tidigare. Planen är att vi ska vara ifatt med faktureringen vid årsskiftet, det 

innebär att ni får faktura med nätavgifterna (Januari till och med Mars) runt 

månadsskiftet december/januari som ska betalas i slutet av januari. I samband med 

detta kommer även medlemsavgiften (400 kr) faktureras. 

Inkoppling av Etapp 4 

Tyvärr blev det en försening beroende på att trycket är stort på Telia och Zitius och 

de kunde inte koppla in i den takt som vi ville. Nu är det dock på gång enligt tidsplan 

som vi har lagt ut på hemsidan, www.frakne.se. 

När det sker en inkoppling är det många spelare som måste göra sitt. Först ska 

Fyrstads Teknik svetsa fast fiberkabeln i fasadboxen. Det ska levereras utrustning till 

våra noder från Zitius som även ska leverera en mediaomvandlare till varje fastighet. 

Zitius underleverantör Yngves ska hinna koppla denna mediaomvandlare i ert hus. 

Zitius ska hinna registrera alla era adresser i deras system och för de som har 

beställt gruppavtalet ska Telia hinna registrera era fastigheter i deras system. Är det 

någon del i detta som inte görs i rätt tid förskjuts tidsplan, tyvärr. 

Administrativt har vi en tung period framför oss då vi nu ska koppla upp ganska 

många fastigheter i etapp 4. Det är mycket att koordinera för att det ska bli rätt. Vilka 

som står på tur att kopplas upp och när, kommer vi att informera löpande på 

hemsidan och Facebook. Jag vill be er att läsa på hemsidan vad som gäller för 

uppkopplingar och ni som har valt vårt gruppavtal ber vi respektera ”att vänligen 

invänta avisering via mail från Fräkne administration ”Nu kan ni hämta hårdvaror”. 

Läs även andra kommentarer från administratören och följ dessa instruktioner. 

 

Administratören meddelar!! 

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

mediaomvandlaren (första boxen inne i huset) när de kommer och monterar. 

Hämta utrustning 

Om ni väljer 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: 08.00-15.30. 

 

Handla tjänster på Z-market 

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

Gör man egna val på Z-market får man den eventuella utrustningen hemlevererad 

direkt av vald tjänsteleverantör och faktura på det man väljer, detta hanteras alltså 

inte av föreningen. Föreningen hanterar bara gruppavtalet med Telia. 

Vad gör vi nu? 

Vi har handlat upp ett avtal för Service och Underhåll av nätet. 6 leverantörer 

offererade. Av dessa valde vi att gå vidare med Fyrstads Teknik som också har byggt 

vårt nät. 

Över tiden fram till tidig höst nästa år blir det mer och mer förvaltning eftersom fler blir 

inkopplade. Det blir ju en helt annan vardag i föreningen när alla är inkopplade. 

Redan nu har vi påbörjat förberedelserna för förvaltning av föreningen. En sådan 

förberedelse är att handla upp avtalet för Service och Underhåll. En annan 

förberedelse har varit att starta arbetet tillsammans med Lantmäteriet så att vårt nät 

blir registrerat, infört på kartor och därmed skyddat på ett bättre sätt. 

Vi måste också, fram till sommaren, jobba fram rutiner så att allt fungerar på ett 

smidigt sätt i förvaltning. 

• Vi ska se till att det finns rutiner så faktureras vid rätt tidpunkt. 

• Vi ska se till att det finns rutiner för att kontrollera att de fakturerade pengarna 

faktiskt har kommit in. 

• Vi ska se till att det finns rutiner för att hantera försenade eller uteblivna 

betalningar.  

• Vi måste ha rutiner tillsammans med våra leverantörer hur vi agerar när nätet 

inte fungerar fullt ut. 

• Vilka interna rutiner ska vi ha så att vi vet att det fortsätter fungera även när 

styrelsen förnyas? 

• Registervård när medlemmar flyttar, nya hus byggs osv. 

• Rutiner för att vara beställaren när det handlar om att göra kanalisation till nya 

medlemmar. 

• Sedan är det ett batteri av saker som ska hållas koll på: Försäkring, Webb, 

information till medlemmarna, förberedelser för att handla upp olika avtal med 

leverantörer, i viss mån ha myndighetskontakt osv… 

• 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 behöver förstärka styrelsen, har du kompetens inom ekonomi eller andra delar av 

ett företag så behöver föreningen just dig. Vi har alla investerat pengar i ett stort 

projekt och den bästa ekonomiska utvecklingen för alla är om vi kan fortsätta driva 

detta med egna krafter. Att sitta i styrelsen när vi är i förvaltning är en helt annan 

situation än den som har varit under uppbyggnaden. Det är inte tillnärmelsevis så 

mycket arbete och det arbete som blir kan planeras på ett bra sätt. Det måste finnas 

många medlemmar som har kunskap som vi behöver. 

Hör av dig om du kan och har lust att hjälpa till.  

 

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 använder Facebook kan hämta nyheter på hemsidan.  

 

Hälsningar från Styrelsen i en av Sveriges största fiberföreningar. 

http://frakne.se 
Ordförande 

Kjell Tallberg 

 

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

