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Hej!
Du får det här brevet då du är en föreningsmedlem som inkommit med avtal och/eller
betalat den första kapitalinsatsen till fiberprojektet.
Detta är det första månadsbrevet och hädanefter är målet att det varje månad ska
komma ut information om hur projektet framskrider.
Det har varit en krokig väg sedan starten av föreningen 2012. Vi var några få som insåg
att för att Tisselskog och utkanterna av Dals Långed skulle få ett bättre
kommunikationsnät, var alla boende tvungna att själva ta tag i saken.
Tidigt började vi samarbeta med det kommunalt ägda bolaget Bengtsfors Energi Nät AB
(BENAB) och lät även fiberprojektören Bynet AB göra en förstudie av området. Vi som
kom att bilda föreningens styrelse var helt gröna och hade ingen erfarenhet av att bygga
fibernät.
Vi är fortfarande lekmän i sammanhanget, men ser till att omge oss av professionell
arbetskraft som vet hur jobbet ska göras. Vi lär oss nya saker varje dag och ser till att
projektet löpande går framåt.
Ett kommunikationsnät behöver anslutningar och den största utmaningen var att
övertyga er alla om att detta är framtiden och krävs för att regn, stormar och åska inte
ska äventyra kommunikationen vare sig det gäller fast telefoni eller datatrafik.
Det har gått långsamt och krävts åtskilliga 100-tals timmar av telefonsamtal, möten,
research och mailutskick för att nå det antal anslutningar som senaste stämman
beslutade om för att projektet skulle kunna bli verklighet.
Idag är vi 115 anslutningar och fler kommer in. Sista området som återstår att göra en
kraftsamling i är Ekebol. Där inleder vi nu en medlemsvärvning som vi hoppas ska ta oss
upp emot 140 anslutningar, kanske fler. Kanske kommer det in några i de områden där
vi redan värvat er och de kanske tänker efter en gång till innan de definitivt väljer att stå
utanför.
När kanalisationen är nedgrävd (alltså fiberslangen) stänger vi nätet för nya
anslutningar tills fibernätet tas i drift och alla medlemmar har en fungerande
uppkoppling. Därefter kan vi ta in nya medlemmar. Men det sker då till
marknadsmässiga priser utan stöd från landsbygdsprogrammet. Det kommer med andra
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ord att kosta rejält mycket mer. Så ni drar stora fördelar av att vara med från början och
betalar också ett betydligt lägre pris för er anslutning.
Vad som hänt under hösten är att vi gjort klart en stor upphandling av systemleverantör,
där Bynet blev den som nu gör den slutliga projekteringen i samarbete med
Arbetsgrupperna i föreningen. Entreprenadgruppen med Roger Emilsson i spetsen har
lagt ner ett enormt jobb på att kartlägga fiberns dragning i terrängen.
Vi lade ner mycket krut på att bli färdig med alla de dokument Länsstyrelsen fordrade
och blev på så sätt uppflyttade i listan. Till sist stod det klart i början av december att vi
beviljades 2,1 miljoner kronor i stöd. Men kravet var då att vi skulle ha all fiberslang
nedgrävd fram till varje ansluten fastighet 2014-12-31. Den skulle dessutom vara inmätt
med GPS.
Efter en noggrann analys kom vi fram till att detta inte skulle kunna vara genomförbart
då vårt område geografiskt är stort och bitvis komplicerat. Länsstyrelsen sade att vi
hade en möjlighet att avstå och ändå behålla vår plats när vi nu går in i den nya
stödperioden. Besked om nya bidrag kommer tidigast i mars.
Det innebär att vi får del av de första medlen som delas ut ur landsbygdsprogrammet i
den nya stödperioden. På så vis får vi betydligt längre tid på oss att utföra ett grundligt
och kvalitetsmässigt bättre jobb. Trots allt ska detta nätet hålla flera årtionden framåt
och då vill vi inte lämna något åt slumpen.
Vi har även haft givande samtal med Dalslands Kanal AB, som för övrigt är en av
föreningens medlemmar, och vi är överens om hur fibern ska dras i sjösystemen i
närheten av farleden.
Det som händer närmast innan årsskiftet och strax där efter är att nätet ritas in exakt på
kartor efter att vi tagit kontakt med markägare. Vi håller samtidigt på att teckna
markägaravtal på fastigheter där fibern dras fram. Avtal krävs inte på tomtmark till det
anslutna hushållet.
Den administrativa gruppen kommer att skicka in ansökningar om tryckningar under
vägar, bäckar och järnväg. De söker dessutom tillstånd för sjökabel i Råvarpen och
Laxsjön. De ansöker dessutom om samråd med länsstyrelsen och i förekommande fall
med kommunen.
Under vårvintern gör vi en upphandling angående gräventreprenaden och ännu en
angående systemoperatör. Men mer om detta kommer längre fram.
Vi har nu kommit så långt i projektet att vi vet att fibernätet kommer att bli verklighet.
Nu gäller det att vi alla hjälps åt att kapa kostnaderna för anslutning så långt som det är
möjligt. Ju fler vi blir desto billigare blir det för varje hushåll. Vet ni med er en granne,
vän eller släkting som ännu inte blivit medlem är det ett bra läge just nu.
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Några veckor efter nyår har vi projekterat färdigt nätet och då blir det mer jobb för oss
och Bynet att rita om nätet och anmäla förändringen till ledningskollen mm. Vi tvingas
därför att ta ut en avgift om 2000 kronor extra för sådana tillkommande anslutningar.
Det finns alltså all anledning att snarast skriva på anslutningsavtalen om man vill ha sin
fastighet fiberanslutning.
Vill ni ha mer information och bilder så finns det att läsa på vår Facebook-sida,

(Tisselskog) eller på hemsidan www.tisselskog.se.
När vi nu sjunger in på de allra sista verserna på 2013 vill vi i styrelsen och
arbetsgrupperna önska er en riktigt riktigt God jul och ett Gott nytt år!
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