
ÅRSMÖTE
2016-04-06



VAD HAR VI GJORT?

• Projektgrupp och markägare

Stakat väg för grävarna

Röjt ledningsgator

• Kartor för stakning och antal slangar per schakt

• Budgetkalkyl

• Tidsplan



VAD HAR VI GJORT?

• Samråd med Länsstyrelsen

• Samråd med Trafikverket

• Kompletterat projektstöd från Landsbygdsprogrammet

• Upphandlat grävning, material och blåsning av fiber

• Upphandlat kommunikationsoperatör, Telia

• Anslutningsavtal – 89 %











BILDER

• (Visar några bilder från projektet)









DETTA HAR VI GRÄVT



KOMMANDE UPPGIFTER

• Fortsätta gräva

• Södra Björke – väntar på besked om ledningsrätt

• Blåsning av fiber – ALLA måste grävt till fasaden. Meddela efteråt!

• Svetsning av fiber – ALLA måste fått ut fibern genom väggen. 

Meddela efteråt!

• Testning

• Installation av Telia



KOMMANDE UPPGIFTER

• Dokumentation

• Slutbesiktning – externt

• Slutrapport till Länsstyrelsen

• Eventuell ledningsrätt



VI HJÄLPS ÅT

• Stakning av ledningsvägar 

• Röjning av ledningsgator

• Återställning – stängen, staket, vägar, åkermark mm

• Färdigställer för installation kring sin fastighet



PROJEKTSTÖD FRÅN 
LANDSBYGDSPROGRAMMET

• Investeringen sker i prioriterat geografiskt område

• Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet

• Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till 

bredbandsnätet

• Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 

för investeringen

• Beslut sista mars, april, maj.



TELESTATIONER

• I mars 2017 kommer flera telestationer läggas ner i 

kommunen.

• I vårt område läggs Jällby telestation ner dit även fastigheterna 

i Södra Björke är kopplade. Berör drygt 80 fastigheter.



KOMMUNIKATIONSOPERATÖR - TELIA

• Utbud, medlemmarnas önskemål

• Prestanda (hastighet, stabilitet, support)

• Stort utbud av tjänsteleverantörer

• Telia besöker oss innan driftstart och informerar



TJÄNSTELEVERANTÖR

• TV, internet och telefon

• Medlemmen tecknar själv sina abonnemang

• Se utbud på www.oppenfiber.se



EXEMPEL I HUSET (TELIA)
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FIKA

• Gräv ner slangen på er tomt, sätt upp kopplingsboxen och 

borra ut fibern genom fasaden enligt manualen

• Nästa informationsmöte blir sannolikt efter sommaren 

tillsammans med Telia


