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Vi har nu ett resultat från förprojekteringen som vi håller på att bearbeta. Detta för att få ett
underlag för att presentera till medlemmarna och för att använda som underlag för upphandling av
grävning/plöjning och fiberdragning.
Medan vi väntade på att projekteringen som Karlstads Stadsnät hjälpt oss med (de vill ju att vårt nät
ska kopplas in till deras!) har vi haft möte med företrädare för fiberföreningarna i Säffle. De har
erfarenhet av att bygga fibernät till hela Säffle kommuns landsbygd. Dessa erfarenheter är viktiga att
ta till sig.
Vidare kommer, eller så har, en ansökan om landsbygdstöd lämnats in till länsstyrelsen. Detta har
Fiber i Värmlandprojektet gjort åt oss. Preliminärt baseras denna ansökan på alla bebyggda
fastigheter i området. En komplettering med de som faktiskt är med kommer senare att lämnas in.
I dagsläget är det ca 100 fastighetsägare som är intresserade av att ansluta sina bostäder. Totalt
räknar vi just nu med 110 anslutningar, vissa av fastigheterna har flera hus eller lägenheter. Vi
hoppas att ytterligare medlemmar ska ansluta sig, det tjänar vi alla på! Gå in på kartan och se om
din granne är med. Om inte, hjälp till att övertala denne. Till din hjälp har vi i tidigare nyhetsbrev
redovisat fördelarna med att få TV, telefon och internet via fiber ända fram till var och ens hem. Inte
minst viktigt är att det minskar var och ens totala kostnad. Se vår websida:
www.gapern.se.
Tidplaner
Ett rimligt antagande är att om vi få igång grävandet när tjälen går ur marken i april så kan de första
hushållen börja kopplas in under tidig höst nästa år. Hela tidplanen är dock beroende av att
Karlstads Stadsnät har ett stamnät draget fram till vårt område, dvs fram till Vallargärdet.
Processen fram till dess att de första hushållen börjar kopplas in:
●

Framtagning och utskick av förfrågningsunderlag. Parallellt med att vi går ut och frågar
tilltänkta entreprenörer ska markavtal tecknas med de markägare som påverkas. Vidare ska
vi medlemmar slutligt ta ställning kostnaden för nätet. Formellt sett ska en stadgeändring
genomföras där medlemsinsatsen skrivs in i stadgarna.

●

Upphandling av genomförande. Innan vi kan teckna ett kontrakt med entreprenörer måste vi
medlemmar ha tecknat ”kontrakt” och betalat in vår medlemsinsats. Vidare måste alla
markavtal vara klara.

●

Grävning eller plöjning av stamnät och kundnät. Målsättning just nu är att de entreprenörer
vi skriver avtal med ska kunna starta detta under april.

●

Fiberblåsning och installation av teknikskåp och förgreningsskåp. Anslutning av stamnätet
till Karlstad Stadsnät.

●

Installation av abonnentutrustning
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