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VAD HAR HÄNT OCH VAD ÅTERSTÅR?
Fibernätet är till över 90% klart:
• 47 km slang har plöjts eller schaktats ned och fiber har blåsts. 900 m sjökabel har lagts ut av
föreningens frivilliga krafter
• Över 230 medlemmar är anslutna, och de flesta av dessa har kommit igång med fibertjänsterna.
Vad återstår med nätet:
• Omkring 50 st medlemmar återstår att ansluta och detta beror på att:
• Vi väntar på grönt ljus för samförläggningen med Vattenfall i Ale-Skövde, Kvarntorp och Bidalen.
Detta kan ta till augusti eller september, beroende på när Vattenfall får klart med markägaravtal och bygglov. Vi har ett gott samarbete med Vattenfall, som varit mycket flexibla.
• Relacom ska avsluta anslutningarna vid södra Gravlången efter vår sjökabelutläggning.
• Två vägpassager i Balltorp är problematiska, det går inte att komma under Hålandavägen. En
luftledningspassage måste sannolikt byggas, och detta berör 7 medlemmar.
• Ett antal medlemmar inte går att nå för att bestämma om tid för husinstallationen.

VAD HAR HÄNT OCH VAD ÅTERSTÅR?
Driftssäkerhet:
• Det har varit ett antal driftsstörningar, och dessa verkar ha berott på att Telia inte kunnat ge utlovad
hastighet, eller haft avbrott. Vårt nodhus är fullt fungerande och vår kommunikationsoperatör Zitius har
inte registrerat några avbrott i sin utrustning som finns i vårt nodhus.
Vad återstår i övrigt:
• Återställningsarbeten på flera ställen, vägövergångar som ska bättras, stenar och annat
deponimaterial som ska bort. Vi ligger på Relacom för att få detta gjort snarast.
• Att komma överens med Relacom om ett antal ändringsarbeten, tillägg och avdrag, så att slutsumman
för entreprenadarbetena kan fastställas. På grund av ett antal besvärliga markområden, samt på
grund av sjökablarna så går vår kostnad upp, och den ser nu ut att landa uppåt 27,000 kr per
medlem. Ett stort arbete läggs ned på att komma till avslut, och detta kommer att ta ett antal
månader till.

RISKER – HUR GICK DET?
Mark -- sämre markförhållanden är beräknat, mer gräv och mindre plöjning
→ Så blev det till viss del, vi har plöjt 76.4% i stället för beräknade 80%.
Vattenfalls slang – att den inte går att använda p.g.a. dålig förläggning
→ Vi fick flera blåsstopp som lett till att slangen måste grävas upp och repareras, vilket kostat tid och
pengar.
Tomtgrävning – om ej klar när entreprenören kommer
→ Ett antal tomter var av olika inte klara när Relacom skulle koppla in slangen, vilket lett till ökade
kostnader.
Trafikverket -- långa handläggningstider, 4-6 månader
→ Detta gick förhållandevis bra, vi har tappat viss tid, men endast tillståndet för att borra under
järnvägen i Prässebo blev rejält sent.

RISKER – HUR GICK DET?
Vinter – om tjälen kommer tidigt
→ Vintern var bra, inga stopp för tjäle.
Bidragsutbetalning – försenade utbetalningar leder till högre banklån & räntekostnader
→ Detta har tagit tid, men har efter mycket arbete lösts, och vi har nu fått utbetalt de två ansökningar
som vi hittills har skickat in.
För få anslutna permanentboende – kan leda till bidragsavdrag. HJÄLP TILL ATT VÄRVA!
→ finns fortsatt risk för detta, men vi har fått några nya medlemmar under senaste året

TIDPLAN 2019
Juni – fibernätet i drift för alla som inte berörs av Vattenfalls samförläggning
Augusti & September – mål för driftsatt nät för alla samt klara återställningsarbeten
Resten av 2019:
- nätet inmätt och ledningsrätt klar
- entreprenadkontraktet avslutat
- underhållsleverantör utsedd

Att tänka på om du säljer din fastighet!
• Du ser till att få betalt för ett hus MED bredbandsanslutning, som alltså täcker dina kostnader
för fiberinstallationen.
• Om köparen önskar använda bredbandet så måste denne bli medlem i Föreningen.
• Köparen och säljaren fyller i överlåtelsemallen som finns på Föreningens hemsida och skickar till
föreningen.

ÖVRIGA FRÅGOR OCH
FRÅGESTUND
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Tack för att ni kom!

Tillsammans bygger vi Prässebo Fiber!

