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Infomöte med Lennart Svan, Fibernät i Ransbysätter
 1. Mötet öppnas av Jan Fogelberg.
 2. Presentation av Lennart Svan och Fibernät i Ransbysätter.

17/1 2011 inleddes arbetet med fiber, bla bildades en ekonomisk förening.
17/1 2012 hade alla anslutna fastigheter ljus i kabeln.
Förening äger kanalisationsrören från noden och har ett 13-årigt avtal med Scanova som då 
står för fiber, drift och underhåll.
Sunne kommun bidrog med stam till byn, för en kostnad av 2600kr/ fastighet och sedan utan 
årlig avgift.
Föreningen har en uppslutning på 117%, med 31 permanentboende och 6 fritidsboende 
fastigheter.
Från början bestämdes att fiberarbete skulle avbrytas om kostnaden överstiger 25 000kr/ 
fastighet.
Föreningen tog ut en riskkapital 200kr som en engångskostnad vid anmälan. Sedan blev 
andelskostnaden12 000kr/ fastighet.
Många bidrog med ideella timmar, vilket ledde till lägre kostnad än de först trott. Ex 
plockade de stora mängder sten när det grävdes.

 3. Idén med mötet med Lennart Svan ar att få svar på många av de återkommande frågor vi har 
i föreningen. Detta är vad han bidrog med:

Misstag att undvika:
 a) Vinterblåsning - I Ransbysätter blåstes fibern i kanalisationsrören i ett kyligt december. 

Blåsningen skedde med hjälp av vatten och tryckluft i rören, vilket i kombination med 
flera minusgrader inte blev lyckat då vattnet frös i rören.

 b) Snåla inte med dimensioner på rör! Välj hellre större rör så fibern säkert får plats.
 c) Snåla inte med antalet brunnar och skåp! Underlättar både blåsning och  underhåll.

(Brunnar – kortare sträcka för blåsning.)

Jag kan inget ändå - Fiber är ej nödvändigt
Kopparnätet försvinner på sikt – redan nu underhålls inte längre kopparnätet av dess ägare, 
Telia.

3G- & 4G-master
Det måste till många master för att komma upp i samma kapacitet. Det blir en svårt med 
tanke på det motstånd mot både strålning och landskapsbild som fanns vid uppförandet av 
befintliga 3G-master.

Varför Fiber – vi har ingen dator
Framför allt eftersom fastighetsvärdet ökar!
Lennart lämnar exempel på två fritidshus i Ransbysätter som lagts ut till försäljning, ett 
med fiber och ett utan. Fastigheten utan fiber är fortfarande inte sålt, medan det med fiber 
såldes direkt!
I Ransbysätter har de räknat ut att en nyetablering av fiber till en fastighet utan fiber i dag, 
skulle gå på c:a 60 000SEK.

Föreningens ekonomi
Föreningen planerade låna hela summan på banken, men behövde inte då andelskapitalet 
(kostnaden/ fastighet) betalades av alla vid ett och samma tillfälle. Föreningens plan från 
början var annars att erbjuda 3 betalningstillfällen.
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Vägar – många regler att hålla koll på!
Grävning vid Allmän väg med hastighetsbegränsning på 70km/h: 7 meter från vägmitt
Vägsamfälligheter – grävde i mitten av vägen.
Dokumentationen är viktigt! Var noga med kartor!

Utbildning
”Tillhör livet efter ljuset” - dvs när fibern dragits in i hushållen, då syns behoven av 
utbildning och vi kan ta tag i behovet.

Livet efter ljuset
Lennart är euforisk om livet efter fibern!
Datorer: Berättar att framsteget med datorerna är OK, men inte det som är mest 
överväldigande. Som företagare använde han före fibern c:a 3,5h/ dag för 
mejlkonversation, idag med fiber tar det honom 10min/ dag!
TV: Framhåller TV:n! Finns inga tablåer längre och behöver inte planera tillvaron efter 
teven. Han ser allt via Play-funktioner, dvs starta önskat program när det passar från 
tevekanalernas listor!
Telefoni: Inga störningar alls - fibern är tex okänslig för åsknedslag.

Flerfamiljshus
Varje fiberkabel in i huset ger 4 utgångar. Detta innebär att det finns möjlighet med upp till 
4 st hushåll/ fiber i ett flerfamiljshus. Löses genom trådlös switch (fördelardosa) anpassad 
till fiberhastigheten om minst100 Mbit/s. Bra lösning även till företagare som jobbar 
hemifrån! Fina möjligheter för framtiden! 
Switchen har begränsad räckvidd så grannfastigheter har mycket liten möjlighet att dela på 
en fiberkabel.

Utskick från kommunen
Lennart rekommenderar att vi tar kontakt med Arvika kommun för ett utskick från dem där 
de upplyser och dikterar villkor för fiberdragning. Detta är en mycket viktig draghjälp!
Ex har Sunne Kommun gett ut en sådan broschyr där de kräver en 50%-uppslutning i ett 
område för att dra fiberkabel fram till området.

Organisation
Inventera kunskaper och resurser i området. Rekommenderar vidare en kärntrupp med 
ansvar samt en teknisk projektledare i varje område.
Ta hjälp av Erik Larsson och Kristina Lundmark på Sunne Kommun för hjälp med 
pappersarbete. Det är mycket pappersarbete som tar mycket tid – ovannämnda personer har 
mallar till det.
Lennart rekommenderar oss att dela upp Brunskog i många fler föreningar, tex 1/ 
telestation, för att söka Leader-bidrag. Samtidigt bör vi behålla den övergripande 
organisationen för att ha ett bra samarbete mellan föreningarna och hela tiden dela 
kunskaper och erfarenheter. I en framtid kanske den administrativa gruppen ligger under 
kommunen, vilket är en önskan i Sunne.

Avtal
Skriv avtal både med Ja-sägarna likaväl som Nej-sägarna. Detta så Nej-sägarna i efterhand 
inte kan komma och påstå att de inte fått erbjudande om fiber.
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 4. Önskemål för hemsidan – karta utmärkt med anmälda fastigheter. Anna MN och Jan V.
 5. Övriga närvarande: Anna Tindefjord, Anders Lundmark, Thomas Malmstedt, Lasse 

Andersson, Henrik Hagegård, Bo Anesäter, Matts Jönsson, Peter Sandgren, Anna 
Magnusson-Nyström, Per Nyström, Roland Jansson, Hans Berginge, Anna Nyström, Jan 
Vikner, Lotta Arenö, Leif Nauclér och Helena Nilsson.

 6. Jan Fogelberg kontaktar Ola på kommunen angående utskick från kommunen som 
draghjälp. 

 7. Jan Vikner kollar uppdatering av kartor för uppdelning av områden.
 8. Mötet avslutas. Tack Anna MN och Brunskogs vandrarhem för lokal och god fika!

/ Anna Tindefjord, Vikene

Sammanfattning
* Fiber är en STOR maktfaktor för landsbygden!

* Antal ideella timmar hjälper drastiskt!

* Ta hjälp av kommunen för utskick!

* Dokumentation – var noga med ex kartor!

* Var ej snåla – öka i dimensioner!

* Organisation – inventera kunskaper och resurser!

* Föreningen – dela upp Brunskog i fler föreningar!

* Nej-avtal – skriv även avtal med Nej-sägarna!


