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Styrelsen har kommit så långt med arbetet att vi nu förbereder för offerter från tilltänkta
entreprenörer. För detta så kompletterar vi den projektering som gjorts i samarbete med Karlstads
Stadsnät för att den ska utgöra ett underlag till entreprenörerna. Projekteringsrapporten behöver
även kompletteras för de ansökningar om EUstöd och kanalisationsstöd som vi lämnat in. Dessa
bidrag är villkorade så att om föreningen säljer nätet inom fem år så kommer vi bli
återbetalningsskyldiga för dessa bidrag. Detta har ställt hela projektet i en liten annorlunda situation
jämfört med tidigare. Föreningen måste därför finnas kvar under överskådlig tid för att handla upp
och övervaka driftavtal för själva fibernätet och för leverans av tjänster i nätet.
Under vecka 5 planerar styrelsen att åka runt i vårt område med de handläggare på Länsstyrelsen
som hanterar våra ansökningar. Vi vill visa på de förutsättningar vi har för fibernätsbygget.
Den Leader finansierade delen av projektet avslutades den 31/12. Vi har under denna del av
projektet genomfört förstudie och medlemsvärvning. Leader är olika program med EUbidrag för
landsbygdsutveckling.
Vi planerar just nu för 113 st anslutningar i området. Det finns 234 bebyggda fastigheter varav cirka
90 är sommarstugor. Vi hoppas naturligtvis att fler ska ansluta sig. Fortfarande är det så att hela
detta projekt bygger på deltagande/insatser från alla medlemmarna. Just nu vill vi få er hjälp att
påverka de grannar som ännu är tveksamma.
Vi får ofta höra invändningen att ”jag kommer att vänta på 4G!”. Kom då ihåg att den personen kan
få vänta länge, för när 4G skissades var det avsett att ta hand om de kapacitetsproblem som
förutsågs för 3G i framförallt städer. Vid ”invigningen” av Telias 4Gnät i Karlstad
rekommenderade Telias folk att behålla sina fasta uppkopplingar. Deras representant Charlotte
Züger slog fast att ”Det mobila bredbandet är ett komplement, ...”, se vidare:
http://www.nwt.se/mera/teknik_prylar/article810026.ece .
Och dessutom överförs såväl både TV som telefon och data via fibernätet.
De två personer i styrelsen som utsetts att jobba med markavtalen kommer nu att kontakta
påverkade markägare för att presentera vårt avtalsförslag. Vi utgår från samma avtal som har
använts i Säfflebygden.
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