Ärla Byaråd
Anteckningar från ett möte 2015-10-16
Möte med Johan Wetterberg, Eskilstuna Energi och miljö, 2015-10-16.
Deltagare från Ärla Byaråd och Fibernät i Ärla: Calle Bergman och Eirik Isene
Calle började med att berätta vem vi (Ärla Byaråd) är och vi förklarade att vi dragit igång ett projekt i
avsikt att skaffa ett fiberbaserat nätverk i Ärla.
Vi hade dagarna innan fått reda på att projektet inte kunde påräkna några bidrag från
jordbruksverk/länsstyrelse eftersom Post och Telestyrelsen klassar Ärla stationssamhälle som en
tätort. Tätorter får inga bidrag.
Vi konstaterade att det verkar som om Svensk Infrastruktur inte ämnar engagera sig i Ärla efter at
de konstaterat att det finns ett konkurrerande projekt. Det konstaterades likaledes att det sätt som
Svensk Infrastruktur använder för att lägga ner slangar med fiber i backen mellan fastigheterna är
förkastligt.
Det konstaterades att EEM och Eskilstuna kommun är positiva till att utnyttja de slangar som
lagts ner i samband med fjärrvärmeutbyggnaden.
Sedan diskuterades hur man bäst ska bära sig åt för att genomföra projektet ”Fibernät i Ärla”. Vi kom
fram till följande:
Vi kommer att få tillgång till ritningar som utvisar var slangar för fiber har dragits i Ärla och även få
tillgång till information om vem som redan har fiberbaserat Internet i Ärla.
En projektplan ska upprättas som omfattar hela installationen av fibernät i Ärla, inklusive det som
redan finns. Det ska finnas beskrivet var alla noder, kopplingsbrunnar och –skåp ska finnas.
Projektplanen ska bygga på ett behovsunderlag.
Det bör bildas en ny samfällighetsförening som kan sköta allt som hör till projektet. Projektet drivs
inom Samfälligheten. Det är inte möjligt att låta Ärla Samfällighetsförening ta hand om detta.
Samfällighetsföreningen ska ta fram ett förslag till avtal med EEM om ev. övertag av ägandet av
ägandet av nätet.
Samfällighetsföreningen förhandlar även med bolag som kan åta sig driften av fibernätet.
Projektet bör upphandla entreprenad för att schakta och lägga ner slangar där det inte redan finns
tomslangar. Normalt ska ingen annan fiber än fiber till den egna fastigheten finnas på en fastighets
tomtmark.
Grävning från tomtgräns till fastighet bekostas av fastighetsägaren, schaktdjup minst 30 cm.
Återställning av egen tomt sköts av fastighetsägaren.
Koppling av slangar i samhället och till resp. fastighet ska göras av upphandlad entreprenad liksom
entreprenad för inblåsning av fiber och koppling av denna.
Projektet samråder kontinuerligt med EEM. Vi ska även ta kontakt med Håkan Berg på Fibra AB.
Projektet avslutas med indragen fiber och installation av en box i fastigheten nära den punkt där
fiberkabel kommer in i huset. Denna punkt kan i viss mån bestämmas av fastighetsägaren.
Vi avslutade mötet med intrycket att vi hittat en samarbetspartner som intresserade sig för vad vi gör
och ämnar göra.
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