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Som ni kanske sett och hört så har några av våra grannfiberföreningar tecknat avtal 
med kommunikationsoperatör och säljer nu sina nät. Arbetsinsatsen som krävs samt i 
någon mån osäkerheten om när beslut fattas för fiberbidragen är några orsaker till 
besluten.  
Vår styrelse jobbar dock vidare med att fullfölja byggnationen av vårt fibernät och 
därefter förvalta detsamma. 
Några av våra medlemmar har fått brev från dessa grannföreningar med information och 
anslutningsavtal vilket är olyckligt då vi tidigare gemensamt gjort överenskommelser om 
lämpliga gränsdragningar för att optimera fiberområden och -byggnation. Vid kontakt med 
berörda föreningar beklagar man det som skett och förklaringen är att adressregister på 
fastigheter inköpts och tyvärr inte granskats i tillräcklig omfattning. 
 
För MittOrust del pågår projekteringsarbetet och markupplåtelseavtal håller på att tecknas. 
Vi jobbar med finjusteringar av den planerade sträckningen och beräknar att genomföra en 
entreprenadupphandling om någon månad.  
Bidragsansökan är inskickad till Jordbruksverket för knappt ett år sedan (maj 2015). Efter 
ett antal avstämningar med Länsstyrelsen i V:a Götaland har korrigeringar successivt 
gjorts under hösten/vintern och nu kvarstår ett par små kartkompletteringar, annars allt ok. 
Vår förhoppning och bedömningen från Länsstyrelsen är att vår ansökan kommer att 
behandlas i kommande omgång och beslut väntas innan sommaren. 
- Planen är, plöja/gräva slang, blåsa fiber samt ansluta sommaren? - hösten/vintern 2016. 
Samordnat med byggnationen av vårt fibernät kommer vi även att utföra en 
samförläggning av det kommunala stamnätet. Detta nät berör lite drygt hälften av vår 
planerade sträckning och bör vara mycket ekonomiskt fördelaktigt för totalkostnaden av 
vårt fibernät.  
 
MEN vi saknar dock fortfarande ett antal anslutningsavtal och önskar att ni som 
missat eller… snarast skriver under och returnera båda exemplaren till föreningen 
till den adress som angivits undertill på avtalet sidan ett. 
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss: 
Thomas Ivarsson e-post t-k.ivarsson@telia.com tfn 070 348 347 1 
Örjan Carlsson e-post orjan156@hotmail.com tfn 070 777 38 61                       
Magnus Nadén e-post magnus.naden@telia.com tfn 070 939 58 01 

OBS OBS i brevet med anslutningsavtalen var tanken att vi skulle returnera ett 
signerat avtal och bifoga en första delfaktura på 5000 kronor MEN då vi hittills haft 
kapital tillräckligt i föreningskassan för de jobb som pågår har vi avvaktat 
fakturering. 
Vi har inte heller planerat att ta ut någon årsmedlemsavgift 2016 för medlemmar från 
2014 och 2015. För nya medlemmar gäller som tidigare, insats per anmäld fastighet 
100kr och medlemsavgift 200kr. 
 

Vi planerar att hålla årsstämma preliminärt i april-maj då projekteringen finslipats, 
entreprenadupphandling genomförts och när besked från Länsstyrelsen om fiberstöd 
klarnat. Vi räknar då också med att presentera en mer genomarbetad totalkalkyl på 
byggnationen samt information om kommunikationsoperatör/-er samt möjliga 
tjänsteleverantörer med breda och öppna utbud. 
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