Ärla Byaråd
Fibernät i Ärla
Nu har det hänt en del som vi tycker att vi vill informera om. Vi har även lärt oss en hel del
om förutsättningarna för anläggning av fibernät i Ärla.
Se även hemsidan www.ärla.se/?page_id=287
Vi började som noviser vid möten i vägföreningen i mars 2015 varefter diskussionerna
började i byarådet. Vi skrev det första förslaget till en projektbeskrivning i augusti. Strax
efteråt kom Svensk Infrastruktur med sitt erbjudande. Tyvärr, visade sig snart att vi inte hade
någon grund för ett samarbete.
Vi kommer däremot att samarbeta med Sevab och Fibra.
Möjligheterna att få bidrag från Jordbruksverket och Landstinget visade sig vara obefintlig
eftersom Post och Telestyrelsen (PTS) har klassat Ärla som tätort. Tätorter får inget bidrag.
Men vi kommer att kunna utnyttja de slangar för fiber som EEM lade ner i samband med
fjärrvärmeutbyggnaden och vi skall få tillgång till information om vilka fastigheter som har
Internet via fiber idag och var någon stans det finns tomma slangar för fiber etc.
Det betyder att vi kommer att kunna börja projektera anläggningen så vi kan komma fram till
ett pris per fastighet. Detta bör bli klart under vintern 2015/2016. Förhoppningsvis ska vi
kunna börja markarbeten under sommaren 2016 och kunna installera under hösten samma
år.
Vi antar att vi kommer att ha ett fast pris, lika för alla. Vi utgår även från att fastighetsägare
själva kan gräva schakt från fastighetsgräns där gemensam slang finns, samt återställa
tomten efter nedläggning av slang.
De som har anmält intresse innan vi har projekterat klart och priset är bestämt, kommer att
kunna få anslutning till fibernätet. De som anmäler sig senare kommer att få vänta och
kommer även ett få ett annat pris för en anslutning.
Det finns givetvis en hel del att diskutera i detta sammanhang varför vi kallar till ett

Möte i Pingstkyrkans stora sal
torsdag 12 november kl 18.30
Ni som får detta per e-mail finns registrerade som intressenter (ca 50 fastigheter). Var god sprid
information om detta möte till era grannar. Anslag finns på Coop Nära.
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Ärla Byaråd
Dagordning
för mötet om Fibernät i Ärla den 12 november 2015 i Pingstkyrkan
1.

Öppning av mötet
Bakgrund, syftet, projektet etc.

2.

Ursprunglig projektbeskrivning kontra läget idag.

3.

Prissättningsprincip.

4.

Projektledning.

5.

Ny samfällighetsförening och delägare i denna.

6.

Åtagande mot delägare - avgränsningar.

7.

Projektplan och budget.

8.

Tentativ Tidplan.

9.

Samarbetspartners under projektet.

10.

Ägande av fibernätet samt överlämnande av drift av fibernätet.

11.

Anslutning av senare tillkommande abonnenter.

12.

Avslutning

Kallelse och förslag till dagordning har skickats med e-mail till alla som anmält
intresse att delta i fibernätprojektet samt till byarådets styrelse. Det kommer att
finnas anslag om mötet vid Coop Nära och information på Ärla Byaråds hemsida:
www.ärla.se under menyval Aktiviteter/Projekt och Fibernät i Ärla

Var god sprid denna information till
era grannar och vänner i Ärla.
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