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Spridda anteckningar från Bredbandsforum på Lövsta den 4 februari, 09.30-16.00, 

arrangerat av nybildade Fibernät Gotland, ekonomisk förening. 

 

Anna Almgren och Perolof Kallings deltog.  

 

Dagen var mycket väl disponerad, under ledning av Thomas Norrby från SLU. Vi var väl ett 

40-tal deltagare från ca 30 (?) sockenföreningar, mer eller mindre redan bildade. Inledningsvis 

gick man laget runt och de olika föreningarna berättade kort om sin status, så här bl.a. 

Ala Gräver i sommar 

Alva (Strabans fiber) Offerter inne. 70% 

Ardre (Fiber i Ardre) Utskick medl.skap på G.60-70%. Många sommarboende. Börjar dra i 

sommar 

Burs Nyss börjat. Många sommarboende 

 

Dalhem Drygt 80%. Skissat på dragning.  

Vem? 

115 fastigheter. Skall bilda förening i vår. 

Fole/Lokrume Bildat förening 

Fröjel  (Fröjel fiber) Börjar gräva i april. 60% 

Gothem Varit in gång 6 mån. 40-50%. Sommarboende. Anbudsförfarande på G. 

Hablingbo/Silte Har förening. Mkt sommarboende. Gräver efter sommaren. 

Källunge Upphanding på G. Gräver i maj. 70% 

Lau Bildar ideéll förening 29/2. Fritidsboende 70%. 90% Laubor. Offert inne. Gräver 2013. 

När Intresseanmälan ute 360 hushåll. Väntar med att gräva till 2013. 

Lummelunda/Martebo Intresseanmälan på G. 50% Semesterboende. Tecknat avtal med 

grävare. Gräver till sommaren. 

Rone  Intresseanmälan på G 50-60% fast boende. 45% sommarboende. Grävning 2013 
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Sanda/Västergarn Trög värvning. Drygt 50%.Mycket sommarboende.Offerter på G. Gräver 

till sommaren. 

Stenkumla Jobbat sedan 6 mån. Intresseanm. ute. 60-70% =140-150 intresserade. Hårt att 

gräva (backigt). Gräver möjligen i höst. 

Stenkyrka 90%. Har ej hittat alla. Lickershamn=sommarboende. Gräver i sept. Börjat leta 

sträckning. 

Storsudret 5 socknar. 1.100 fastigheter. 2 omgångar intr.anm. 35-40% inne. Mycket 

deltidsboende. Svårflirtade. Víll ej ha dubbel avgift. Hemma/storsudret. 

Stånga-Lye 1 år. Gräver i mars/april 80% 

Träkumla Går med i Vall/Hogrän. Bra förspänt. Slang redan dragen till kyrkan. Mycket berg. 

Vagt intresse, 35% ok. Har redan betalat in insatserna. Mkt fritidsoende. Anbud klar från 

grävare. 

Vänge/Buttle Ideell förening. 40-50% är med. Stormöte i mars. Gräver 2013. Skall bilda 

ekon. förening. 

Väskinde (+St Hästnäs) Mycket sommarboende, stugägare. 50% totalt. Gräver i år om det 

går. 

Östergarn 800 fastigheter. 1/3del intresserade. I Herrviksområdet lägger regionen VA. Skall 

passa på. Deltidsboende vill ej ha helårsabb. 

Eskelhem (+delar av Tofta) 1:a inf.möte förra veckan 

Gnisvärd Regionen bygger VA 

Akebäck (+del av Follingbo) 45 fastigheter. Gotlands minsta socken. Startade i april 2011 

85-90%. Grävt och blåst. Skall nu svetsa. 

 

Hörsne/Bara 139 hushåll = 72%. Väntar på underskrifter av markägarna. 
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Frågor som diskuterades var bl.a. 

Trygghetslarm 

Företag/kommun, delägare? 

Insatsens storlek 

Stadgar/Moms 

Ekonomisk fören. nu och sedan 

Trafikverket 

Samordning med olika myndigheter 

Grävkapacitet 

Upphandl.avtal 

Hur gräver man mitt i ett samhälle? 

Hur motiverar man fast boende? 

Förvaltning av fibernät 

Telia 10 år, än se´n då? 

Lathund för föreningar 

Mall till stadgar 

Bokföring, själva, bokf.byrå, Central hantering. 

Insats och moms. Hör det ihop? 

Väskinde började med ideéll förening, bildade sedan ekon. fören. Man får ej nämna ordet 

”fiber” i namnet. Då blir det bums moms. 

Insats, medl.avgift 

Skillnad med att vara kommunikationsoperatör contra tjänsteleverantör. Telia vill vara det 

sistnämnda. 

Annika Nordqvist på Grand Thornton skall anlitas för momsfrågorna. Skall förhandla med 

RSVs Rättsavdelning 
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Kanske vi skall bilda aktiebolag i stället. Undersöks. 

Trippelplay (Bredband, Telefoni, TV). 

Telia bryr sig inte om, om vi säljer trippelplay till mindre företag. 

Förslag att ta ut 50.000 till dem som ej är med från början. + löpande kostnader  

Anlita ej SKANOVA att blåsa. De äger då fibern. 

 

Exempel på kommunala och andra: P.exp., förs.hem. skolor, vattenverk, brandstation, 

renhållning, lantbruk, telefonmaster, bygdegård 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Vi erbjuds bli medlemmar i Fibernät Gotland  1.000 kr. Se anmälningsblankett. 

 

Trygghetslarm  

Kommunens ansvar men att fiberföreningarna är behjälpliga. 

Problem – byta apparater från analogt till digitalt. 

Fastmobila lösning när kopparn försvinner ska Telia se till att det funkar 

Backup hemma (ups) ev ett paketlösning som föreningen kan erbjuda till ett vettigt pris 

Alla föreningar går ihop och kräver backup – ger bättre styrka (Avbrottsfri kraft) 

Företag/Kommun/Statlig  

Trippleplay till privatpersoner/småföretagare – ok för Telia 

Kommunen bör betala vad det kostar att dra fiber till deras anrättningar. 

Köp svartfiber och hyr ut till Skanova 

Fast IP-adress mot kostnad 

Kyrkan/kyrkoråd koppar till församlingshem. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

www.rone.nu/fiber finns kalkylblad där man kan räkna ut vad man tjänar på att skaffa fiber 

Mall finns även på Bredband Gotland ang moms 

http://www.rone.nu/fiber
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Ämnen för diskussion 
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