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Klart för grävstart! 

Enligt stämmobeslutet i januari 2013 så får inte kostnaden per anslutning överstiga 19000kr 

vid byggstart. Det är med glädje styrelsen kan konstatera att vi ligger under denna nivå nu 

när vi har 230 anslutningsavtal undertecknade! Vi ligger i dagsläget på en total 

investeringsbudget på ca 7 miljoner kr för projektet. Efter avräknat kanalisationsstöd från 

länsstyrelsen så ligger i dag prognosen per anslutning på 18500 kr. Som tidigare nämnts så 

har ju även Färgelanda kommun avsatt medel för att stötta bredbandsutbyggnaden på 

landsbygden. Förhoppningsvis kan det påverka kalkylen positivt men vi har inga besked kring 

detta förrän senare i höst eftersom det ska ske ett upphandlingsförfarande från kommunens 

sida. Det känns därför mycket bra att vi nu klarar stämmobeslutet enbart genom 

kanalisationsstödet från länsstyrelsen och att vi nu kan starta grävarbetet på allvar!  

Var startar vi? 

Vårt nät kommer ansluta till ”yttre världen” i Edstena. Nätet kommer att ha två noder där 

den första noden kommer att placeras vid Åttingsberg. Utifrån detta kommer nätet att 

byggas från norr till söder. Nätet kommer att byggas i etapper och tändas upp etappvis. Går 

allt som det ska kan alltså de första medlemmarna ha tillgång till fiber redan i höst. 

 

Delbetalning nr 2 

Eftersom vi nu startar på allvar med byggnationen så behöver vi också få in delbetalning 

nummer 2 av medlemsinsatsen. Styrelsen har beslutat att delbetalning nr 2 ska uppgå till 

10 000kr. Vi kommer att skicka ut denna inbetalningsavi inom kort! 

 

Informationsmöten     

Vi kommer inte ha något stort informationsmöte nu i höst utan istället kommer vi ha ett 

flertal mindre uppstartsmöten som kommer att ske etappvis utifrån grävningsarbetet. Vi 

kommer att kalla till möten områdesvis där ni får information kring hur man ska gräva i 

trädgården, var ska utrustningen sitta i huset osv. Första mötet blir i september, men vi 

återkommer som sagt med personlig kallelse till detta. 



Markägarmöten    

Vi kommer innan grävstart på varje etapp kalla till markägarmöten där det är viktigt att ni 

delger gräventreprenören var dräneringar och andra ledningar som eventuellt ligger i linje 

med tänkt fiberdragning. Vi kommer nu också att jobba med att få in de markavtal som 

fortfarande saknas.   

 

Kartan ligger nu ute på hemsidan 

Kartan över ledningsnätet ligger nu ute på hemsidan. Gå gärna in och titta på den och se hur 

det ser ut på din fastighet, går anslutningen till rätt hus, är kopplingsskåpet olämpligt 

placerat m.m. Kartan är i formatet pdf och är zoombar. Brun fyrkant på kartan betyder 

kopplingsskåp. Meddela oss omgående om ni ser felaktigheter eller vill ändra något!   

 

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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