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Medlemsbrev

2017-10-23

Rapport från informationsmöte för etapp 3 – 2017-10-17

Tisdagskvällens informationsmöte i Kölaby Församlingshem lockade ett 80 - tal intresserade medlemmar från etapp 3 – dvs. 
områdena Trädet, Humla och Fivlered.  Syftet med kvällen var bl.a. att informera om vad varje medlem ska tänka på inför start av 
projektet. 

Eftersom en del av er medlemmar som berörs av dessa frågor inte var närvarande, har vi sammanställt denna ganska omfattande 
information i syfte att förbereda er och minska antalet frågor till områdesansvariga.

Läs därför nedanstående noga!
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                                   Stig Fagersson, områdesansvarig Trädet
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                                       Christer Eliasson, ordförande FÖF
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                                      Conny Johansson, sekreterare FÖF

                         Intresserade deltagare i Kölaby Församlingshem

Inledning ovan med bildpresentation av några av föreningens representanter som medverkade under kvällen.

Stig Fagersson hälsade alla välkomna till Trädet och denna information för projektets etapp 3. Föreningens ordförande Christer 
Eliasson inledde med en allmän information om projektet. 

Connys mera detaljerade information, av såväl allmän som teknisk karaktär, inleddes med en kort beskrivning av hur etapp 3 ser ut 
mer i detalj, i form av genomgång av aktuell fiberkarta. Kartan visar hur stor del av östra Falbygden som nu ingår i föreningen Fiber 
Östra Falbygdens/Börstig Brismene Bredbands verksamhetsområde. Informationen väckte en livlig frågestund med många 
berättigade frågor. 

Etapp 3 av utbyggnaden innebär fiberanslutning av ca 145 fastigheter i områdena Trädet, Humla och Fivlered, och bidrag till 
etappen beviljades av Länsstyrelsen i början av oktober. Denna etapp genomförs inom samma projekt som etapp 2, dvs. områdena 
Yllestad, Vistorp och Åsarp, ca 155 fastigheter. Med andra ord ett stort projekt om sammanlagt ca 300 anslutningar. Vi har förstås 
också förhoppning om att det tillkommer ytterligare intresserade fastighetsägare - än är det inte för sent att ansluta sig!

Inklusive etapp 3 omfattar föreningarna Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredbandsförening nu sammanlagt närmare  
700 medlemmar. En stark kraft då vi framöver kommer att förhandla om förmånliga abonnemang för medlemmarna. Formerna för 
ett ev. samgående mellan de två föreningarna undersöks parallellt med projektet.

VIKTIGT!
I det följande lämnas punktvis information/tips om vad som är viktigt att tänka på/förväntas av dig som medlem inför grävstart:

• Projektet ansvarar för att dra fram fiberslang till din tomtgräns. Detta innebär att vi går fram till ett staket, alt. 
trycker under en ev. stenmur eller väg. Du själv ansvarar och bekostar för grävning mellan tomtgräns och din 
byggnad. Projektet står givetvis för slang och märkband (som placerar en decimeter ovan slangen).

• Kontakta områdesansvarig som berättar hur fibern dras fram till/passerar din tomt (se projekteringskarta). Med 
hänsyn till detta planerar du vilken väg du vill dra fibern genom din egen tomt fram till fasaden där en kopplingsbox 
ska placeras (där du vill borra hål i väggen och dra in fibern till insidan).

Fastighetsägare ansvarar för anmälan till Ledningskollen före grävning på egen tomtmark. Här fås information från 
alla aktuella ”utomstående” aktörer, t.ex. el och tele.

(OBS – en av dessa aktörer kommer att vara Fiber Östra Falbygden. Vi är vi tacksamma om du "klickar ur" vår 
förening eftersom vi ännu inte har fiber i din närhet och annars kommer att belastas med oerhört många ärenden, 
se instruktionsbild sist i nyhetsbrevet.)

Även egna anläggningar i tomtmark ska förstås beaktas: infiltration, vatten, avlopp, jord- eller bergvärme etc. En 
jordvärmeanläggning är t ex bättre att försöka gå runt i stället för att gå rakt över med risk för att ledningen plöjs av 
om den råkar ligga för grunt. 
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Instruktioner för Ledningskollen finns på föreningens hemsida under rubriken Utsättning vid grävning.

• Det bästa är att du hinner gräva ned slangen och markeringsband på din egen tomt innan projektet når fram till 
dig. Slang, märkband och kopplingsbox kommer att kunna hämtas på särskilda upplagsplatser som meddelas 
senare. Gräv ned den på minst 30 cm djup (du ansvarar själv för skötsel på din egen tomt så att slangen inte råkar 
grävas av i framtiden). Låt slangen sticka upp ca 3 meter mot fasaden.

Om du som fastighetsägare lämnar öppet dike på tomten innan grävlaget når fram, lämnar de av så lång slang 
som behövs för att nå huset. Ange önskad längd på en markeringspinne vid tomtgräns. Du lägger sedan ned 
fiberslangen i diket, lite jord över och därefter märkbandet, som tjänar som en ”varning” vid eventuell framtida 
grävning på tomten

• Om du inte hinner gräva i din trädgård innan projektet når fram, sätt en markeringskäpp vid tomtgränsen som 
både visar var du vill att slangen ansluter samt anger hur många meter slang du behöver fram till huset inkl. 3 m 
som ska gå upp mot fasaden. Din egen grävning gör du då i efterhand och skarvar själv ihop de två slangändarna.

• Om man vill ha Schakttekniks hjälp även med grävning på egen tomt anmäls detta i god tid till respektive 
områdesansvarig som vidarebefordrar beställningen till Schaktteknik. Beställd grävning görs antingen i samband 
med att grävlaget är på plats eller vid ett senare tillfälle, eftersom det är troligt att grävningen på tomten lämpar sig 
att göra med en mindre maskin. Schakttekniks grävning på tomten betalas av fastighetsägaren men är ROT-
berättigat. För att göra detta hanterbart för Schaktteknik kommer ROT-rapportering genom dem endast att 
medges då kostnaden överstiger 5000 kr + moms. Om grävarbetet på din egen tomt blir lägre och du ändå vill 
utnyttja ROT-avdraget, ombeds du att anlita annan grävfirma.

• Montera kopplingsboxen på 50-150 cm höjd ovan mark. Ett 16 mm hål ska kunna borras bakom boxen till insidan. 
I hålet placerar du en stump 16 mm rör som skydd för fibern. Kopplingsboxen ingår i projektet.

• Gräventreprenören Schaktteknik ansvarar för all anmälan till Ledningskollen för mark utanför tomtgräns. 
Fastighetsägare/markägare ansvarar för att egna anläggningar utanför tomtgräns, t.ex. täckdikning, jordvärme, 
vatten, avlopp markeras väl synligt i god tid före grävningen.

• Områdesansvariga ansvarar för att meddela medlemmarna när grävlaget är på väg. Om ni inte kan vara hemma 
då grävlaget kommer, informeras lämpligen områdesansvarige. Vi behöver också veta var ni kan nås om frågor 
uppstår. 

FÖRBEREDELSER INOMHUS

Dessa förberedelser är det inte lika bråttom med. Föreningen kommer senare i projektet att ge ytterligare 
information kring den apparatur som ska installeras inomhus. Ta dock gärna del av nedanstående preliminära 
information.

Arbete inomhus bekostas av fastighetsägaren. Arbetskostnaden berättigar till RUT – avdrag.

• Instruktioner för apparaturen inomhus finns på föreningens hemsida www.fiberostrafalbygden.se under rubriken 
Blanketter och instruktioner.

(OBS – du behöver vara inloggad för att se denna del av hemsidan).

Inogginingsuppgifter för hemsidan:

Användarnamn: fibermedlem
Lösenord: fibermedlem

Från kopplingsboxen på fasadens utsida ska en s.k. fiberpatchkabel dras till den plats där du vill placera 
”mediaomvandlaren” (omvandlar ljussignalen i patchkabeln till en elektrisk impuls). Om det passar i din 
planlösning kan du placera mediaomvandlaren direkt på insidan, bakom utsidans kopplingsbox. Om detta inte 
fungerar för dig finns det patchkablar i olika längder upp till 10 m att dra inomhus. Observera dock att dessa är 
mycket känsliga och måste skyddas i ett flexrör. De kan inte böjas för snävt eftersom ljussignalen då inte går 
fram. Mediaomvandlare ingår i föreningens avtal med kommunikationsopretören. Alla medlemmar får en 
mediaomvandlare senare i projektet. 

• Fundera gärna igenom ordentligt på förhand hur du vill ordna utrustningen inne i huset. Det kommer att finnas 
flera elektroniska komponenter som var och en behöver elanslutning och som har blinkande dioder som kanske 
stör dig om de står synligt. Placera gärna mediaomvandlaren inne i en garderob, under ett skrivbord eller bakom 
en TV - bänk osv, dock fortfarande så lättillgängligt att du kan serva den enkelt. Besök gärna någon du känner 
som redan har fiber för att på ett bättre sätt kunna bilda dig en uppfattning om det hela och kanske dra nytta av 
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dennes erfarenheter och tankar.

• För att få Internet i huset behövs en ”router”. För att dra nytta av fiberns snabba hastigheter, ska du ha en 
gigabitrouter. Byt ut din router om den är gammal. Lägg gärna en extra peng på en snabb och bra router. De 
kostar mellan 500 och 1500 kr. Routern kan placeras invid mediaomvandlaren eller på annan plats i huset. De 
kopplas ihop med en nätverkskabel av typ Cat 5e eller Cat 6.

• För att få TV kopplas en TV-box direkt till mediaomvandlaren med en nätverkskabel av samma typ. Trådlös 
överföring finns men är inte lika stabil. TV-boxen ingår i det abonnemang du senare väljer.

• För att få telefoni, kopplas en särskild telefonidosa direkt till mediaomvandlaren. Denna ska anslutas till första 
jacket i din befintliga telefoniinstallation i huset om den inte är för gammal. Alternativet är att du skaffar en trådlös 
telefon som placeras direkt vid telefonidosan. Telefonidosan ingår i det abonnemang du senare väljer.

• Arbete med kabeldragning inomhus, kan med fördel utföras av elektriker på din egen bekostnad.

• De allra flesta av föreningens tidigare medlemmar som redan är anslutna har valt ett s.k. trippelabonnemang. 
Abonnemanget innehåller ca 20 TV - kanaler, telefoni och 100/100 MB/s bredband för 309 kr/mån. Avtalet löper ut 
under 2018 och ett nytt kommer att gälla fr.o.m. inkoppling av det utbyggda nätet. En upphandling görs f.n. 
tillsammans med fyra andra föreningar för totalt 1 300 medlemmar. Med så många blir vårt förhandlingsläge 
starkare! Den som inte vill ansluta sig till ett trippelabonnemang kan givetvis fritt välja sina egna abonnemang på 
kommunikationsoperatörens hemsida/marknadsplats. Detta kan vara intressant speciellt vad gäller sommarstugor 
där man vill boka korttidsabonnemang. 

• Det är klokt att redan nu kolla över hur länge era nuvarande avtal gäller. En bra rekommendation är att inte binda 
några nya avtal som sträcker sig efter 31/12 2018. Vårt projekt beräknas klart hösten 2018.

Ekonomi

• Alla medlemmar i etapp 3 har vid påtecknande av anslutningsavtalet betalat in 1500 kronor som en första 
del av medlemsinsatsen. Nästa delbetalning kommer att vara 15 000 kronor, och den faktureras i 
anslutning till grävstart. Fakturan kommer att vara försedd med ett OCR-nummer som skall anges vid 
betalning.

Belopp för senare delbetalningar är ännu inte fastställda, men kommer att faktureras i anslutning till att 
fibern blåses/svetsas och nätet färdigställs. 

• Varje medlem har också ett medlemsnummer i föreningen. Detta medlemsnummer framgår också av fakturan. Ha det till 
hands vid eventuellt kommande kontakter med föreningen.

• Alla medlemmar i vår ekonomiska förening är delägare i vårt fibernät. Föreningens absoluta avsikt är att fortsätta vara ett 
självägande fibernät och inte sälja ut det till någon marknadsaktör. 

Till sist en reflektion till det kloka valet att ansluta sin fastighet till fibernätet. Mäklare vidimerar redan att fiberfrågan är en 
av de första som ställs då det är fråga om husförsäljning. 

Har ni frågor, av vilket slag det vara må, så tag kontakt med respektive områdesansvarig. Kontaktuppgifter för 
områdesansvariga finns på föreningens hemsida under rubriken Sockenansvariga i spalten till vänster.

Föreningens kommunikation med medlemmarna sker företrädesvis genom utskick av mejl och/eller presentation på 
föreningens hemsida www.fiberostrafalbygden.se/. För medlemmar som saknar mejladress och/eller möjlighet att gå in på 
hemsidan kan respektive områdesansvarig hjälpa till med att utskick i enstaka fall görs per post alternativt att någon granne 
hjälper till att vidarebefordra informationsmaterial.

Bildspel från informationskvällen den 17/10.

Instruktionerna nedan gällande Ledningskollen är desamma för etapp 3 som för etapp 2 (Yllestad, Vistorp, Åsarp)

_____________________________________________________________________________
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Ledningskollen.se
Instruktionsbilder vid anmälan av grävning i egen trädgård för dig som hör till utbyggnadsområdet: 
Yllestad/Vistorp/Åsarp.

1) Klicka i rutan: "Jag har redan underlag..."

2) Klicka ur "Fiber Östra Falbygden" och "Börstig Brismene Bredband" om du hör till utbyggnadsområdena 
Yllestad/Vistorp/Åsarp – på samma sätt som "Skanova" är urklickat i denna bild. OBS klicka inte ur någon 
annan än våra två föreningar.
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