Minnesanteckningar från stormöte i Nyhems Fiber ekonomisk
förening 2014-08-12
Deltagare: Jonas Kriström från ByNet, Birger Mangs från Bräcke kommun, Peter Persson
ordförande, Jan Westling och Marie Bjänndal från styrelsen, samt 18 intresserade personer.

Så genomförs ett fiberprojekt
Jonas Kriström, ByNet, började med att gå igenom hur ett sådant här fiberprojekt
genomförs. Gången är följande:
En fiberförening bildas och medlemmar ansluter sig
En grovprojektering görs över det tänkta nätet
Föreningens byombud går igenom dragningen och diskuterar alla möjliga
förenklingar
Föreningens administrationsgrupp jobbar med markavtal
Den förbättrade projekteringen skickas med bidragsansökan till länsstyrelsen (klar
före december 2014)
Länsstyrelsen fattar beslut om bidrag (första kvartalet 2015)
Föreningens stämma fattar beslut om projektet ska genomföras. Om man väljer att
inte bygga, så blir det ingen kostnad för ByNets arbete. Om man väljer att bygga
fibernätet, så går man vidare med andra skedet i processen.
Här någon gång måste varje medlem definitivt bestämma sig för om man vill vara
med eller inte. Då kommer ett skriftligt avtal i brevlådan som man skriver under.
Andra skedet består av upphandlingar, grävning, dagsverken, fiberblåsning,
fibersvetsning, besiktning, slutbesiktning och till sist den eftersträvade
uppkopplingen.

Grovprojekteringen
ByNet har gjort en första grovprojektering av ett fibernät i Nyhemsområdet. Det sträcker sig
från Grötingen, över Nyhem, Lugnvik, Moarna, Hovdsjö, Ulvsjö, Dockmyr och upp till
Ramsjö. Det är 66 anslutningar med i projekteringen. I den här första projekteringen har
kabeln dragits längs med vägar, men med sjökabel till Grötingen och till Hovdsjö. Det är
alltså räknat på dyrast möjliga genomförande.
Kostnadskalkylen nu är på 62 590 kr/anslutning räknat på 66 anslutningar. Sen kan
föreningen få 50 % i bidrag från länsstyrelsen och när man hyr ut nätet till Skanova betalar
de 8400 kr/anslutning. Då är vi nere på en reell kostnad av 22 890 kr/anslutning.
Föreningen vill naturligtvis kapa kostnaderna i möjligaste mån. T.ex. så finns det fiber i
järnvägen. Om det vore möjligt att använda den fibern i Grötingen och Dockmyr, så minskar
kabeldragningen betydligt och kostnaden sjunker. Här är Bräcke kommun behjälplig och
diskuterar med berörda.

Det finns även andra idéer om hur kostnaderna ska kunna sänkas. Beroende på hur kabeln
dras, passeringar under järnvägen och mycket annat. Och inte minst, om vi blir fler som vill
ansluta oss. Ju fler anslutningar, desto lägre blir kostnaden per anslutning.

Frågor?
Kontakta gärna ditt byombud eller styrelsen om det är något du undrar över eller vill
diskutera.

Peter Persson tfn. 070-318 44 16 eller mejl info@mittsanering.se
Jan Westling tfn. 076-138 00 78 eller mejl jan.westling@telia.com
Marie Bjänndal, tfn. 0693-120 89 eller mejl marie-louise.bjanndal@zonline.se
Desiree Sandbom tfn. 070-980 70 45 eller mejl desiree.sandbom@gmail.com
Tommy Persson tfn. 070-344 47 99 eller mejl tommy.persson@harjeans.se

Byombud:
Dockmyr
Lars-Åke Henriksson tfn.070-314 21 66 eller henrikssonidockmyr@hotmail.com

Grötingen
Lisa Lindgren tfn. 0693-150 20 eller mejl elizabeth61.el@gmail.com
Anders Lundqvist tfn. 070-238 01 22 eller mejl anders.olov.lundqvist@gmail.com

Hovdsjö Sunnerå
Gunnar Eriksson tfn. 0693-120 12

Lugnvik
Sven-Ove Svensson tfn.0693-121 40 eller 070-314 09 28 eller 0730-51 91 08 eller mejl svenove.svensson@telia.com

Nyhem
Magnus Berggren tfn.070-589 25 98 eller mejl lynxst@spray.se
Ronny Hjelm tfn.0693-120 00

Ulvsjö
Tommy Persson tfn.070-344 47 99 eller mejl tommy.persson@harjeans.se

