
SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

Från idé till färdigt fibernät

2010

• Eon planerar nedläggning av elkabel inom området
• Tingsryd kommun bygger ut sitt stamnät
• Telefon och/eller internetuppkopplingen är bristfällig eller saknas
• Bidrag finns att söka
• Åkroken ordnar informationskväll - 19oktober
• Arbetsgrupp bildas

2011

• Föreningen bildas, Södra Åsnens fibernät ek, safnet! - 17 mars
• Registrering hos bolagsverket
• Föreningen hinner färdigställa avtal och samförläggning med Eon 

genomförs
• 7 km slang i Eons schakt
• Informationsmöte i Parken – juni
• Tecknar medlemskap värvar intresserade - sommaren
• Verksamhetsplan samt budget tas fram - september
• Bidragsansökan görs -september
• Passerar 100 medlemmar – hösten
• Arbetet med anslutningsavtal där man förbinder sig påbörjas
• 31 december har föreningen 109 medlemmar och 80 anslutningsavtal
• Första delinbetalningen på 5000kr av insatsen görs



2012

• Fibernätet planeras utifrån medlemmar med anslutningsavtal
• Årsmöte med ny informationskväll i Parken – 7 maj
• Föreningen registreras för moms under våren
• Delning av föreningen undersöks och påbörjas för att slippa reglerna 

kring offentlig upphandling (över 200 000E i bidrag)
• Bidragsläget är oklart under året
• Delningen av föreningen avbryts
• Ny budget exlusive moms räknas fram och bidragsansökan kompletteras

2013

• Samförläggning med Eon till Igelön genomförs
• Arbetet med markavtal påbörjas – ca 120 markägare berörs! - våren
• Årsmöte – 17 juni
• Deadline för tecknande av anslutningsavtal – sommaren
• PTS beviljar medfiniansering – 26 juli!
• Länsstyrelsen beviljar projektstödet till föreningen!! - 25 augusti
• Arbetet med att ta fram underlag för den offentliga upphandlingen 

påbörjas (totalentreprenad)
• Samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken anmäls och kompletteras
• Strandskyddsdispans hos Tingsryd kommun sökes
• Ansökan till Trafikverket lämnas in

2014

• Offentlig upphandling genomförs på byggande av nätet (totalentreprenör), 
annonsen ligger ut i mars

• 5st anbud kommer in och NCC vinner tillsammans med Eltel
• Maj arbetet påbörjas med grävmaskinslag
• Ny delbetalning av insats 15 000kr
• Årsmöte – 23 juni
• Underlag för upphandlning av kommunikationsoperatär (KO) arbetas 

fram – sommaren
• Kommunikationoperatör upphandlas – augusti
• Fiber börjar blåsas i nedgrävda slangar – augusti
• Wexnet vinner upphandlingen som KO



• Installation och driftsättning hos medlemmarna pågår sedan under hösten 
och till december

• Lantmäteriförättning för ledningsrätt beställs och betalas
• Hela projektet redovisas - 20dec (deadline 31dec)
• För att klara tidskraven i upphandlingen har NCC som mest 6st 

grävmaskiner igång samtidigt bitvis

2015

• Lantmäteri förättningen slutförs
• Bidraget betalas ut – slutet på april
• Bankkrediten löses på Sparbanken Eken
• Mindre summa kvarstår ca 150 000 kr?

ANLITADE ENTERPRENÖRER

• Jörgen Olsson , Björkebråten
• Tommys Gräv, Ryd – Philip
• David Gräv, Skammansmåla
• JO-gräv, Jimmy Olsson, Broakulla

ÖVRIGT

• Från att föreningen beviljades bidrag efter lång väntan byggdes nätet 
färdigt på under 1,5 år! Deadline på projektstödet var 31december!

• 32 styrelsemöten
• 4 årsmöten
• 3 st (2+1) uppstarts och infromationsmöten
• 11 st medlemsinformattioner
• Ränte/kreditkostnaden i avvaktan på bidraget – 2000kr ???



IDEELLA KRAFTER

• Tore Ragnarsson
• Per Mårtensson
• Agneta Ragnarsson
• Gunnel Olsson
• Ingrid Olsson
• Ingvar Johansson
• Leif Karlsson
• Christina Morley
• Roland Winqvist
• Åsa Nordkvist
• Agneta Karlsson
• Ola Karlsson
• Tommy Nilsson
• Sten Johansson
• Lars-Erik Markusson
• Eva Hildingssson
• Mårten Guldstrand

TACK TILL

• Tingsryd kommun
• Medfinansiering Tingsryd kommun samt sparbanken Eken
• Sven Olof Sörngårn
• Sparbanken Eken



MER SIFFROR

• Total grävd sträcka – 50km
• Antal skåp – 42st
• Totalt antal fastigheter inom området 200+ st
• Antal anslutningar 92 st
• Total kostnad
• Bidragsdel
• Betald insats slutsumma
• Ideella tid??!!

• Hur många timmar har Agnetha suttit vid datorn med bokföring och 
fakturor?

• Hur många papper, avtal och pärmar har först Per och sedan Gunnel 
hanterat?

• Hur många telefonsamtal och mail och har Tore hanterat.
• Hur många gånger har någon i styrelsen somnat med en tjock bunta 

papper  i kökssoffan??


