Närmare 200 personer kom till Starrkärrs fibers informationsmöte i
Medborgarhuset den 20:e januari!
Länk till presentation: http://starrkarrsfiber.se/documents/presentation_stormote.pdf

KORT SAMMANFATTNING AV MÖTET:
Interimsstyrelsen (bestående av Daniel Lundberg, Seppo Tallheden, Jonas Rydén, Bengt Evaldsson, Lennart
Johansson, Peter Gustavsson) samt områdesansvariga presenterades.
Lennart Johansson beskriver fördelarna med fiber! (se presentation)
Per Persson, bredbandssamordnare från Ale kommun, reder ut grundbegreppen och förutsättningarna för
landsbygd respektive tätort.
Peter Gustavsson förklarar hur uppbyggnaden av ett fibernät kan se ut (se presentation).
 Öppet nät - ger möjlighet för konkurrens och valfrihet
 Byanät
 Tjänsteleverantör, kommunikationsoperatör, stamnätsägare
Lennart Johansson beskriver vidare om tidplan och arbetssätt (se presentation).
Det viktigaste just nu är att värva medlemmar. För att kunna få in en ansökan i tid måste minst 50% av alla
hushåll inom upptagningsområdet vara medlemmar. Allt arbete som görs inom fiberföreningen är ideellt
och utförs på fritiden, därför behövs allas hjälp. Om alla värvar 1-3 medlemmar kan vi starta projektet
imorgon! Om man har gjort en intresseanmälan men ännu inte blivit medlem är det hög tid nu.
Målet är att vi ska få ett fibernät som är snabbt, stabilt, driftsäkert och flexibelt, så snabbt och billigt som
möjligt. Vår insats som medlemmar är avgörande. Er kunskap kommer därför behövas inom
upphandlingen, administration, projektledning, avtal m.m. Kan du tänka dig att hjälpa till? Kontakta oss via
hemsidan, mail eller Facebook, se nedan.
Några av frågorna som kom upp på mötet:
Kan ett fritidshus ansluta sig?
Svar: Alla kan ansluta sig fritidshus, företag, föreningar... Den som blir medlem måste dock äga fastigheten.
Kan man göra anslutningar till framtida hus/tomter.
Svar: Om fastigheten är avstyckad kan man söka medlemskap redan nu. Om man planerar att stycka av i
framtiden kan man förbereda med en överkapacitet i nätet. Generellt dimensioneras fibernätet för att
klara alla hushåll inom upptagningsområdet plus en överkapacitet på minst 10%.
Var kommer anslutningspunkten vara om man har en stor fastighet. Ska man själv sköta grävning på egen
tomt?
Svar: Anslutning sker där din ”trädgård” börjar. Det är troligtvis inte önskvärt med stora grävmaskiner i
folks trädgårdar. Därför kommer grävning troligtvis ske i någon form av egen regi. På mötet meddelas av
närvarande medlem att det finns resurser i form av mindre grävmaskiner m.m. och att man gärna hjälps åt!
Kan man lägga fiber ovan mark korta sträckor vid besvärliga markförhållanden så som berg?
Svar: Ja

Kan man ansluta flera hushåll på samma fastighet?
Svar: Ja. Vad extra kostnaden blir finns inte framme i dagsläget.
Kan man anlägga fiber i vägar som ägs av trafikverket?
Svar: Ja, men det är dyrt!
Finns det någon preliminär kostnad framtagen?
Svar: Nej, det tas fram i förstudien som håller på att handlas upp nu. Statistik och erfarenhet talar för
mellan 15-20 000:Kan man vara flera medlemmar per fastighet?
Svar: Nej.

Har du funderingar, tveka inte på att kontakta oss via Facebookgruppen Starrkärrs fiber eller
www.starrkarrsfiber.se
info@starrkarrsfiber.se
Tack för visat intresse!
Styrelsen

