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Nuläget i föreningen 

Styrelsen och områdesansvariga noterar att det råder en viss tröghet och osäker-
het inför det slutliga ställningstagandet att binda sig för fiber. Av den anledningen, 
har Pigge Ottfalk uppdraget att ringa runt till de medlemmar som inte anmält sig 
för fiber och höra om intresse finns. Gensvaret har varit dåligt med svar som ”har 
inte behov eller det är för dyrt”. I dagens program ”Kaliber” i radions program 1 
speglades vad som sker i Sverige nu, då Telia tar bort olönsamma teleförbindelser i 
glesbygden.  Lyssna gärna på det på webben, det ger en del skäl till eftertanke. 

127 avtal upprättade 

Av de tidigare 150 medlemmar som anmält intresse. Det är färre anslutningsavtal 
än vad vi räknat med och därför skickades ett mail ut till de medlemmar som av 
olika skäl inte lämnat in sina avtal. Anledningen till att avtalen behövs, är att 
styrelsen i god tid skall kunna lämna ett underlag till gräventreprenören och i det 
underlaget som BRS behöver för att planera ledningsdragningen. Har du bestämt 
dig för fiber – lämna då in ditt avtal! Har du fortfarande frågor, är osäker – tag 
kontakt med din områdesansvarige eller någon i styrelsen!  

I de 127 avtalen ingår 21 flygelabonnemang, 15 vilande samt 7 fritidsabonnemang. 



 

Kontrakt med gräv entreprenad klar 

Styrelsen har beslutat att Arnes Maskinstation i När AB (AMAB) får uppdraget att 
gräva våra ledningsgator. Om planeringen fortskrider i enlighet med planeringen, 
så avser vi att börja grävningen den 3 juni och ev. tidigare om så är möjligt. Det är 
många kontakter och åtgärder som skall tas innan grävning startar, så hjälp till på 
olika sätt att underlätta för oss som jobbar för din fiberuppkoppling. 

Områdesansvariga 

Vid en träff med de områdesansvariga den 16 mars överlämnades kartor och annat 
underlag, som de har som underlag i diskussionen med markägarna som berörs. 
Det är de områdesansvariga och till sist markägarna som bäst känner till, var den 
bästa ledningsdragningen slutligen görs. Överenskommelsen tecknas i ett mark-
upplåtelseavtal som upprättas mellan markägaren och styrelsen genom ordf. 
Eivind Söderlund och Mats Trulsén.  

Informationsmöte med Telia 

Delar av styrelsen deltog vid en informationsträff med Telia som tyvärr gav intet 
nytt. Av de frågor som ställdes från de 40-talet deltagande från olika föreningar 
fick vi inga svar, trots det var 5-6 repr. från TELIA, alltifrån högste ansvarig till 
Telia butikens sakkunnige.  Det svar som utlovades på alla frågor som ställdes var 
att ”vi lovar att återkomma”. Vi ser fram emot det. 

Tidigare kontakt med Bredbandsbolaget fortskrider, vi i har i dagsläget inget 
erbjudande från dem, men som sagt – vi återkommer när vi har något att rapport-
era. 

Boka in årsstämman lördag den 11 maj kl. 13.00 Bygdegården 

Kallelse med aktuella underlag kommer att sändas via mail och per brev till de som 
saknar @post senast den 13 april. 

I övrigt 

Har styrelsen beslutat att köpa in en kabelsökare, som kommer att användas i 
samband med kommande ledningssökningar. Kabelsökaren kommer även att vara 
tillgänglig (tillsammans med “förare”) av föreningens medlemmar för behov i den 
egna trädgården. 


