
Fibernät i Ärla 

Välkommen! 

  

Presentation av Calle Bergman  och Eirik Isene 

Presentation av Håkan Berg från Fibra AB 

 

Varför detta projekt? När och hur det startade: Vägföreningen. 

 

Alla drygt 50 närvarande uppmanades att anteckna sig med  

email. 

 

Svensk Infrastrukturs erbjudande och problem med det  

förklarades. De har nu dragit sig ur Ärla. 
 



Fibernät i Ärla 

Förändringar som skett sedan Ärlabladet i  

början av september. 
 

Inget bidrag från EU/Jordbruksverket – Ärla är en tätort –  

EU/Jordbruksverket förbjuder statliga bidrag. 

 

Vi har efter möte närmre 90 intresseanmälningar. 

42 fastigheter i Ärla har redan fiberanslutet Internet. 

  

Vi kommer att samarbete med EEM och Fibra AB och troligen  

andra samarbetspartners. 

 

Vi kommer att få tillgång till befintliga slangar för optokabel och  

diverse kartor över befintligt nät och fjärrvärmenät. 

 

Vi kommer att få stöd från Eskilstuna kommun, Landsbygdsrådet och  
Bredbandsforum. 
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Förändringar som skett sedan Ärlabladet i  

början av september. 
 

Zitius Service Delivery AB erbjuder ett bidrag om kr 9 200 per  

anslutet hushåll. 

 

Detta bidrag är givervis villkorat på något sätt. Vi kommer att få reda på  

det vid ett möte med Edward Rassmus från Zitius den 25 november. 

 

Håkan Berg presenterade Fibras affärsidé och hur de kan bidra i 

vårt fiberprojekt. Han förklarade olika problem och fördelar med 

fiberanslutet Internet och varför detta kommer att vara nödvändigt. 

Håkan förklarade även problem som kan uppstå och svarade på frågor 

från mötesdeltagarna.   
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Prissättningsprincip 
 

Ett fast pris för alla. 

 

Förutsättning: endast fastigheter inom Ärla stationssamhälle med  

fastighetsgräns mot (i regel) asfalterad väg. 

 

För att kunna utnyttja ROT-avdrag måste man bekosta grävning för  

slang för fiber på den egna tomten på villafastigheten.  

Detta arbete förutsätts göras utanför de gemensamma kostnaderna  

och ska inte vara med i budgeten för fiberprojektet.  

Nedläggning av slang är en gemensam kostnad. Likaså installation  

av box i bostaden.  
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Projektledning.  
 

Idag: endast Eirik med otillräckligt kunnande om fibernätprojekt 

och med hjälp av Calle. 

 

Några hade att delta i projektledningen redan innan mötet: 

 

• Magnus Säll, Parkvägen 19 

• Henrik Freed, Trädgårdsvägen 13 

 

Under mötet anslöt sig även 

• Samuel Rönnbrink 

• Tobias Zeijlon 

• Martin Sjöblom 

• Kenneth Lindberg 

 
Dessa kommer att träffas den 30 november för ett första möte. 
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Ekonomisk förening eller samfällighetsförening. 
  

Lite längre fram behöver det bildas en ekonomisk förening eller  

samfällighetsförening eftersom vi kommer att behöva hantera  

en hel del pengar: Andelsavgifter/handpengar. 

 

Alla intressenter blir delägare i föreningen och i det blivande fibernätet. 

 

Styrelse, organisationsnr, stadgar, projektplan, budget, bokföring och  

stämmor etc. ska föreslås och beslutas i god demokratisk ordning. 

 

Information om allt detta ska förmedlas till delägarna via epost och  

hemsida beroende på vad som är mest lämpligt. 

 

Formell och bindande anmälan ska göras när vi vet vilket det slutgiltiga  

priset är: När det finns en budget och en tidplan mm.  
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Projektets åtagande:  
 

Att installera ett fibernät och ansluta delägarnas fastigheter till  

detta med ett fungerande Internet från vald operatör. 

  

Installationen avslutas med en ”box” på väggen i fastigheten.  

Annan installation inom fastigheten görs av fastighetsägaren. 

 

Grävning på den egna tomten (>30 cm djupt) och återställande av denna  

är fastighetsägarens sak, liksom att utnyttja ROT. 
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Projektplan och budget. 
 

En projektplan skall tas fram under vintern 2015/2016. 

  

Förhandlingar med entreprenörer skall ske under våren 2016  

(presumtiva entreprenörer informeras tidigare). 

 

Schaktningar, nedläggning av slangar, anläggning av brunnar och  

skåp sker under sommaren. 

 

Inblåsning av fiber och koppling av fiber sker under hösten 2016  

varefter inkoppling kan ske senare under hösten.  

Bör vara klart innan frosten kommer 2016. 

 

Budget kommer att baseras på projektplanen och dessa kommer att  

beslutas vid en stämma under tidig vår 2016. 
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Samarbetspartners. 

 

• Lennart Ahlström från Eklången har lovat att hjälpa till med  

goda råd. 

• Johan Wetterberg från EEM 

• Håkan Berg från Fibra AB 

• Edward Rassmus från Zitius: möte den 25 november kl 18.00 

• Håkan Berg och andra från Fibra AB 

• Bredbandssamordnaren i Eskilstuna 

• Eva Lehto från Eskilstuna kommun 

• Landsbygdsrådet i Eskilstuna kommun 

• Lokala entreprenörer i Ärla:  Nilsson i Flättorp och Bo Axelsson 

m. fl. 

• SLAB i Barva. 

• Bredbandsforum 
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Ägande av fibernätet. 
 

Delägarna kommer att äga fibernätet när projektet är nästan avslutat. 

 

Det som återstår är att överlämna fibernätet till en driftsorganisation:  

t ex Zitus och Fibra? 

Vi kommer inte att kunna ta hand om driften själva. 

 

Ska vi sälja fibernätet i så fall?  

Vi kommer att veta mera efter 30 november. 
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Anslutning av senare tillkomna abonnenter? 
 

Det kommer att vara dyrare att ansluta sig till fibernätet i Ärla  

vid en senare tidpunkt  än för de som varit med från början. 
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Vi kommer att hålla Ärlaborna underrättade via hemsidan:  

www.ärla.se. 

 

Vi kommer givetvis att löpande hålla kontakten med intressenter,  

delägare, samarbetspartners och entreprenörer och hålla dem  

informerade.  

 

Detta kommer att ske genom hemsidan och genom att vi har en lista  

med mailadresser till alla som anmält intresse per email och på mötets  

deltagarlista.  

 
Vi tackar för ert tålamod och intresse! 

 

http://www.ärla.se/

