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Klart med entreprenör! 

Upphandlingsarbetet är nu avslutat och vi har nöjet att meddela att anbudet för projektering 

och markentreprenad går till Ted Flinks Gräv och Entreprenad (www.tedflinkgt.se) i 

Högsäter! Ted Flink har nyss avslutat en stor entreprenad i Vara med ca 380 anslutningar och 

man arbetar just nu med Råggärds fiberförening. Referenserna är mycket goda för både Ted 

och personal och han gav det klart mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vi har också 

stämt av priset med andra fiberföreningar och vi kan konstatera att det pris vi fått är mycket 

konkurrenskraftigt.  

Klart med kommunikationsoperatör!  

Upphandlingen av kommunikationsoperatör, dvs. den som sköter det aktiva nätet är också 

klart. Det blir Quadracom Networks som kommer att sköta den biten. Det har varit 

prioriterat för styrelsen att det ska finnas flexibilitet och många valmöjligheter för våra 

medlemmar. Vi får ett öppet nät där du kan välja en ”trippellösning” med telefon, bredband 

100/100Mb/s och TV (19 kanaler) för 299kr/mån(+ 50 kr/mån för service och underhåll av 

föreningens nät gäller alla enligt anslutningsavtal).  

Eller så kan du själv välja tjänsteleverantör på webbplatsen www.qmarket.se. Du kan välja 

att ha abonnemang delar av året som t.ex. i ditt fritidshus. Du kan också välja att uppgradera 

bredbandet upp till 1000Mb/sek.  

Mer info om kanalutbud mm kommer snart läggas ut på hemsidan! 

Hur har vi upphandlat? 

Eftersom vi är en ganska stor förening så ställs det lite högre krav på oss från myndigheterna. 

Upphandlingen sker delvis inom ramen för LOU, lagen om offentlig upphandling. En 

omfattande dokumentation är nödvändig och detta har gjort att det dragit ut på tiden lite 

grand.  

I upphandlingsunderlagen, som vi nu lagt ut på hemsidan, har föreningen ställt en mängd 

krav, ca 50, på hur fibernätet ska byggas. Vi vill ha ett högkvalitativt fibernät som håller de 

standarder som finns på marknaden. Nätet ska byggas för en hållbarhet på minst 20-30 år. 

Byggnationen ska också ha en garanti på 5 år. 

http://www.qmarket.se/


Vad gäller krav på kommunikationsoperatören så vill vi ha ett öppet nät med stor flexibilitet 

och många valmöjligheter för kunden. Viktigt är också bra service och jourverksamhet.    

Nu återstår att skriva avtal med Ted Flink Gräv och Transport och Quadracom Networks.  

         

Klart med Skatteverket!   

Vi har nu fått föreningen momsredovisningsskyldig vilket innebär att vi kan dra av momsen 

för investeringen av bredbandsnätet! 

Vad händer här näst? 

Nu måste vi färdigprojektera kartan och lämna in den till länsstyrelsen för samråd vad gäller 

fornminnen, kulturmiljöer m.m. Denna handläggningstid tar 6-8 veckor. Vi behöver också få 

klart med alla markavtal så att den biten också blir klar.   

Vi kommer inom kort att lägga ut en uppdaterad karta över spridningsnätet på hemsidan.  

Hur snart kan vi komma igång med grävning? 

Vi har nu att invänta vissa handläggningstider hos myndigheter. Vi måste också få in alla 

anslutningsavtal så vi vet var vi hamnar ekonomiskt. Så har du ett anslutningsavtal som du 

glömt skicka in – gör det nu! Vår aktuella prognos är att komma igång med arbetena i 

september – oktober. 

Detta nyhetsbrev har skickat ut till alla medlemmar i föreningen via epost och brev till dem 

som inte har epost. Vi kommer nu fortlöpande skicka ut nyhetsbrev via epost minst en gång i 

månaden eftersom det kommer att hända en del nu framöver. Vi kommer också fortlöpande 

lägga ut all ny info på hemsidan.  

Du är varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om det är något du undrar 

över! 

Kontaktuppgifter till styrelsen 

Ordförande Christer Jansson 073-822 10 30, V. ordförande Johan Larsson 070-727 35 38, 

Sekreterare och Kassör Ingemar Lindhe 076-107 23 23, Ledamöter, Arne Långström 070-577 

06 02, Kurt Wiksten 070-648 99 15, Per Ohlsson 070-779 59 07, Lars Johansson 070-364 28 
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