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Så har det då på nytt blivit dags att önska alla våra medlemmar i fiberföreningen en riktigt God
Jul! Vi tar som vanligt tillfället i akt att lämna lite information.

LANTMÄTERIET - LEDNINGSRÄTT
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Under hösten har det administrativa arbetet i föreningen haft fokus kring vårt
ledningsrättsärende hos Lantmäteriet som då gick in i slutfasen. Föreningen har tidigare vid
olika tillfällen informerat om att en överklagan kommer att ges in till Mark- och Miljödomstolen
då ledningsrättsärendet är avslutat. Föreningens överklagan omfattar kostnadsdelen av
förrättningen, eftersom slutlig kostnad har blivit avsevärt mycket högre än vad som aviserades
till föreningen då beslutet togs om att ansöka om förrättning hos Lantmäteriet.

Lantmäteriet meddelade i början av oktober "Underrättelse om beslut i avslutad
lantmäteriförrättning" med beslutsdag 2022-09-30. Föreningen har sedan under oktober och
större delen av november ägnat tiden åt att lägga sista handen vid överklagandet och ett
omfattade bilagematerial som tagits fram som stöd för vår framställning och vårt yrkande till
domstolen. 

Föreningen skickade in överklagan till Mark- och Miljödomstolen via insändning till Lantmäteriet
2022-11-25. Så snart ett beslut har erhållits kommer föreningen förstås att informera
medlemmarna om det. Domstolarna har en relativt lång handläggningstid vilket sannolikt
betyder att det inte finns något beslut förrän tidigast till sommaren 2023.

POST- OCH TELESTYRELSENS (PTS) ÅRLIGA INFORMATIONSINHÄMTNING

Föreningen svarar årligen på en enkät från PTS som omfattar frågor inom området elektronisk
kommunikation. Bl.a. lämnas detaljerad information om alla anslutningar inom föreningens
område och även de fastigheter som ännu saknar fiberanslutning. Föreningen har 856
medlemmar, men vi kan efter höstens kartläggning konstatera, när åretruntboende, fritidshus
och även ödehus har beaktatas, så finns ytterligare minst hälften (ca 450) icke anslutna
fastigheter. En realistisk bedömning är dock att alla fastigheter inte kommer att komma ifråga
för anslutning, men kanske ca 100 - 200 st.

Höstens handläggning av PTS enkät var pga. ovan beskriven kartläggning särskilt
insatskrävande från föreningens sida. Svaret till PTS sändes in i slutet av oktober 2022.

SAMARBETE MELLAN MEDLEMSÄGDA FIBERFÖRENINGAR PÅ FALBYGDEN M.FL.

Som en del i Falbygdens Paraplyfiberförening har vår förening under hösten medverkat i en
uppstart av samarbete med Falköpings Kommun, Local Connect i Falköping AB (som är
fiberdelen av f.d. Falköpings stadsnät) och medlemsföreningarna i Paraplyfiberföreningen.

Syftet med samarbetet är bl.a. att på olika plan stärka våra medlemsägda fiberföreningar för att
möta kraven från vår omvärld i framtiden och att stärka banden mellan stad och landsbygd.
Föreningen har på uppdrag av Falbygdens Paraplyfiberförening i Medlemsbrev 2022-10-10  
informerat om samarbetet.

FELANMÄLAN OCH SUPPORT

Föreningen ser att det återigen är på sin plats att påminna medlemmar, som är anslutna till
gruppavtalet Telia Triple Play, om att både felanmälan och support gällande abonnemanget
görs på telefon 020 - 20 20 70 (inte Telias ordinarie kundtjänst med nr 90 200). 

Medlem som valt annan tjänsteleverantör (dvs. inte Telia Triple Play) kontaktar denne för
felanmälan och support.

Felanmälan angående driftavbrott, för alla föreningens medlemmar, ska också ställas till
samma nummer 020-20 20 70. Vid sådan felanmälan företas felsökning av Telia/Transtema.
Om det vid felsökningen konstateras att det är ett fel som det ankommer på föreningen att
åtgärda, får föreningen anmälan om detta från föreningens kommunikationsoperatör Zitius.

                  Styrelsen för Fiber Falbygden ekonomisk förening
                            vill med dessa rader önska Er alla

                  

https://www.fiberfalbygden.se/static/webfiles/2.medlemsinformation__samverkan_fr_att_strka_vra_fiberfreningar.pdf
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