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Etableringen av vårt passiva fibernätverk kom igång i början av året då alla tillstånd blivit beviljade. På 
Sjölyckeområdet som helt gjordes av SLL gick nedgrävningen av rören med god hastighet ända tills kylan 
slog till i slutet av januari och början av februari. Tjälen gjorde att man fick göra ett uppehåll, men kom 
åter igång i slutet av februari. Under mars blev Sjölyckeområdet klart med undantag av viss fiberblåsning 
som gjordes klart i samband med att man blåste fiber på Slottsåvägsområdet.  

För Slottsåvägsområdet var vi beroende av Vattenfall eftersom vi skulle samförlägga med deras nedlägg-
ning av elledningarna. Tyvärr drog det ut på tiden bl.a. beroende på att även deras entreprenör fördröjdes 
av kylan på åtagande innan det blev vår tur. Denna samförläggning fördröjde visserligen färdigställandet 
av fibernätet men samtidigt medförde det en påtaglig kostnadsbesparing. Fiberrören blev klara även 
inom Slottsåvägsområdet i början av juni då SLL snabbt blåste fiber såväl i Slottsåvägsområdet som det 
som var kvar inom Sjölyckeområdet. När all fiber blivit blåst installerade SLL fiberuttagen i varje ansluten 
fastighet samt kontrollmätte att dämpningen låg väl under det av robust fiber angivna maxvärdet. 

Eftersom bidraget från EU/Jordbruksverket/Länsstyrelsen kommer att dröja tills alla nödvändiga hand-
lingar inlämnats och godkänts har föreningen fått kontokredit hos Swedbank med kommunal garanti. 

När vi slutligen hade alla kostnader klara kunde vi beräkna kostnaden för varje fastighetsanslutning. Det 
projekterade målet var 23.000 kr – det slutliga utfallet blev 21.500 kr. Ingen protesterade… 

Det passiva nätet besiktigades och godkändes den 15 juli.  

Zitius/Telia som är vår kommunikationsoperatör uppdrog åt Transtema AB att koppla ihop vårt nät med 
Telias samt installera den aktiva utrustningen i såväl huvudnoden som fastigheterna. Det visade sig också 
vara en tålamodsprövande period…  

• Vi blev anslutna till Telias nät i mitten av september (2 månader efter det nätet blivit besiktigat) 
• Fiberswitcharna monterades i mitten av oktober 
• Mediaomvandlarna monterades alldeles därefter. 
• Från den 18 oktober kunde fastighetsägare börja aktivera sina fibertjänster. 

Det visade sig att aktiveringen av de kollektivanslutna abonnemangen inte var helt komplikationsfri – 
kunskapen/erfarenheten hos Telias kundservice är mycket varierande. Många medlemmar behövde hjälp 
med aktiveringen. 

Beträffande bredbandstelefonin som några av medlemmarna ville ha var svårigheterna ännu större – det 
visar sig nämligen att Telia som ursprungligen är ett telefoniföretag numera inte har fungerande rutiner 



för bredbandstelefoni. Den sista av de ca tio medlemmar som valde bredbandstelefoni fick den att fun-
gera i mars i år! 

Styrelsen har under året lagt ned betydande tid på att upprätta en förvaltningsplan. Resultatet har blivit 
en förvaltningsorganisation med definierade ansvarsområden för de olika befattningshavarna, en gemen-
sam dokumentationsplattform, riskanalys och krav på vad som måste dokumenteras. 

I glädjen att äntligen ha blivit klara med det vi strävat efter de senaste fem åren beslöt styrelsen att fira 
detta med en fest för alla medlemmar med familjer. 40 vuxna och 10 ungdomar deltog. Såvitt vi har kun-
nat bedöma var alla mycket nöjda med tillställningen. Styrelsen hoppas att detta goda rykte sprider sig 
och att fler kommer att närvara vid kommande samkväm. 

Vid årsskiftet 2021/22 var 77 fastigheter anslutna till vårt nät varav två fastigheter inte var inkopplade p.g. 
av ägarbyte där de nya ägarna inte är intresserade och där anslutningsavgifterna inte är erlagda 
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