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5.a. Information om styrelsens arbete med 
fiberinstallationen.
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Efter vårt beslut att dra tillbaka vår ansökan om bredbandsstöd så 
tecknade vi följande avtal

• Med Wexnet om samförläggning av fiber i vårt område, där vi 
genomför hela förläggningen men kostnaderna fördelas så att 
Wexnet betalar för fiberstammen och Sjönet för fibernätet till 
fastigheterna.

• Med Lindahls som helentreprenad för fiberinstallation inklusive 
schakt, blåsning och installation.
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Efter avtal sammanställdes projekteringen och vi hade byggstartmöte 
2:a oktober.

Projektet delades in i två etapper, 

Etapp 1
är till de 38 medlemmarna som matas öster om noden, dvs i Sandreda 
och Rödje.

Etapp 2 
är till de 29 medlemmarna som matas väster om  noden, dvs i Viås, 
Pilås och Hagreda. 
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Etapp 1

23 oktober kom grävaren till Sandreda och påbörjade arbetet med att 
förlägga slang. 

6 december rapporterade Lindahls att all slang öster om noden var 
förlagd. Då hade man grävt totalt 9005m varav 3590m var åt Wexnet

29 januari påbörjades blåsningen av fiber och efter lite avbrott för 
dåligt väder, tekniska problem mm så avslutades blåsningen 27 mars.

10 april påbörjades inkopplingen av fiber så första kund kunde koppla 
upp sig den 13 april.
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Etapp 2

19 februari kom grävaren till Pilås för att påbörja arbetet med att 
förlägga slang mellan Pilås och Hagreda samt i Hagreda. Därefter 
fortsatte arbetet med att få ner slang i Viås. Så nu finns slang till 
medlemmar i Viås och Hagreda. Återstår att få ner slang mellan Viås-
Pilås och inne i Pilås.

Lindahls håller på med inmätningen av förlagd slang enligt ovan. Man 
har grävt ca 3960 m varav 1870m har varit åt Wexnet

Nästa steg är blåsning av fiber i Viås och invänta en samförläggning 
med EON.
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Etapp 2 – samförläggning med EON Viås-Pilås

EON kommer att lägga ner högspänningskabel mellan transformatorn i 
Viås och utmed vägen till Pilås. I Pilås sätts ny transformatorstation och 
jordkabel dras till hus som inte har jordkabel idag.

Vi inväntar detta arbeta och gör en samförläggning med EON, så att vår 
slang läggs i samma schakt som elkabeln.  EON har påbörjat beredning 
och kontaktat markägare för avtal. Senaste prognos från EON är att 
arbetet påbörjas i september 2018.

När denna samförläggning är gjord kan Lindahls göra klart med 
grävningen in till husen i Pilås. Därefter kan vi blåsa och koppla in Pilås
och Hagreda. 
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Uppdaterad kalkyl per fastighet

Insats 18.000.- (ingen moms)
Anslutningsavgift 3.272.- inkl moms
Konverter 1.200.- inkl moms

Rotavdrag, för dem som har möjlighet ger minus 981.-
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