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Information till medlemmarna i fiberföreningen Årjäng Sydväst

Vi är nu 470 medlemmar som väntar på bredband. Processen tar sin tid men vi väljer att inte gå
fortare fram än att vi har kontroll över vad som sker.
Kartorna med ledningsdragningen är i stort sett klara. Det har tagit något längre tid än beräknat
beroende på överoptimism, nya medlemmar och resursbrist hos Bynet. Ledningsnätet inom vårt
område omfattar 45 km stamnät och 90 km föreningsnät som ska grävas ner och dessutom 14 km
sjökabel som skall läggas ut.
Markavtal har börjat tecknas med fastighetsägarna över vilkas fastigheter ledningarna kommer att
dras. För att grävningen skall kunna starta måste avtalen med markägarna vara klara och det
kommer att ta ytterligare några veckor.
Vi måste också ha godkännande från länsstyrelsen att ledningarna inte påverkar värdefulla naturoch kulturförhållanden t ex sjöar och vattendrag, fornminnen, stenmurar, stora träd och alléer.
Länsstyrelsens handläggare har flaggat för långa handläggningstider p g a resursbrist när många
fiberprojekt nu drar igång i länet.
Samtidigt pågår arbetet med att upprätta samarbetsavtalet mellan kommunen och
fiberföreningarna. Det tog kommunen fyra månader att presentera ett förslag och nu har det gått en
och en halv månad till i diskussioner mellan kommunen och föreningarnas tre representanter, varav
undertecknad är en. Avtalet skall reglera hur föreningarna och kommunens nätbolag Årjängs Nät AB
”tillsammans skall bygga, äga och förvalta ett fibernät”.
Vi har från vår förening drivit frågan om finansiering och ägande. Vi har gjort vissa framsteg men är
inte framme ännu. Detta är en fråga för politikerna att ta ställning till. Vi har därför valt att sända en
skrivelse till kommunstyrelsen för att få ett besked som gör det lättare att acceptera
samarbetsavtalet. Skrivelsen finns på vår hemsida www.fibersydvast.se .
Vi vill också försöka få klarhet om vilken nätavgift från Årjängs Nät som vi kan räkna med när nätet
väl är klart. Nätavgiften omfattar t ex finansiering, kostnader för en KO (kommunikationsoperatör)
som svarar för trafiken i nätet, reparationer, underhåll, intern administration, teknisk support och
verksamhetsutveckling. Det är naturligtvis svårt att ge någon säker siffra. Många okända faktorer
påverkar, bl a antal anslutningar. Den som ändå borde veta bäst är kommunen men man svävar på
målet på ett sätt som gör oss oroliga. Vi har därför författat ytterligare en skrivelse där vi med övriga
föreningars stöd kräver att kommunen garanterar en högsta nätavgift så att medlemmarna i varje fall
får ett värsta alternativ att ta ställning till.
Vi tycker det är rimligt att våra medlemmar inte skall bindas av ett avtal som innebär att
medlemmarna bär all risk.
Kostnaderna för att bygga vårt eget föreningsnät tror vi oss däremot ha ganska bra grepp om och vi
kommer i anslutningsavtalet att sätta ett takpris med god marginal. Insatsen kommer att delas upp

för att kunna anpassas till den verkliga kostnaden. Den första delen skall betalas när avtalet så
småningom tecknas.
Som ni märker finns det fortfarande en del oklarheter innan vi kan komma igång. Innan vi fått svar
från kommunen på frågorna om ägande, finansiering och nätkostnader kan vi inte teckna ett
samarbetsavtal. Och det är först då som vi kan be medlemmarna skriva på anslutningsavtalen och
grävning kan börja. Det betyder att grävningen börjar först till våren.
Det finns en formell tidspress men den ligger på det EU-finansierade stamnätet som skall vara klart
före utgången av 2013. Vi räknar ändå med att alla bitar skall falla på plats så att vi kan få vårt nät
klart nästa år och att kostnaderna skall vara överkomliga.
Vi räknar med det kommer att finnas mer konkret information att lämna inom en månad och
planerar därför att ha ett medlemsmöte under senare delen av november.
Vi har inte lyckats leva upp till våra ambitioner med en aktiv hemsida men tar nu nya tag och räknar
med att ni skall kunna hitta aktuell information där i fortsättningen.
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