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Underlag inför extrastämma den 2 januari 2014 

Vad ingår om man som medlem betalar 15 000 kronor
*
 för en fiberanslutning? 

Grövelfiber gräver bara fram till er tomtgräns. Ni ansvarar själv för att det grävs och 

återställs på er tomt fram till ytterväggen på angivet hus. Har ni inte grävt färdigt ett 40 cm 

djupt dike när Grövelfiber kommer fram till er tomtgräns rullar vi upp en tomslang som ska 

räcka fram och upp på ytterväggen på angivet hus. Grövelfiber blåser sedan in en fiber i 

slangen och sätter upp och monterar en fiberbox på ytterväggen av huset. Ni får med en 

extra fibersvans som ni själva få dra in i huset där vill ha uttaget sitta. Denna fibersvans 

kopplas till fiberboxen på utsidan. Ett enkelt borrhål med borrmaskin räcker och de flesta 

kan ordna detta själv. 

Observera att Grövelfiber bara levererar en fiberanslutning. Tjänster som Internet, TV och 

telefon får ni välja själv efter behov och utbud. Det blir bättre för alla och man kan välja 

precis det man behöver. Någon kanske bara vill ha Internet en annan vill kombinera med 

TV och en tredje även med telefon. Någon kanske inte heller vill ha någon 

tjänsteleverantör utan bara höja värdet på sin fastighet med en fiberanslutning. 

Hastigheten på Internet kommer också att vara valbar. I dag brukar man kunna välja 

mellan 10 Mbit, 100 Mbit eller 1 Gbit. Priserna per månad brukar ligga mellan 200-700 

kronor/månad beroende på snabbhet och antal TV-kanaler. Prisexempel: En leverantör 

erbjuder i dagsläget 10 Mbit för 204 kronor/månad och 100 Mbit för 293 kronor/månad. 

När det blir aktuellt att välja kommer alla medlemmar i Grövelfiber att få en lista på alla 

tjänsteleverantörer som finns i vårt fibernät. 

Så länge Grövelfiber äger fibernätet måste man vara medlem och årligen betala sin 

medlemsavgift på högst några hundralappar om året plus en drift- och underhållsavgift. Vi 

uppskattar att den senare kommer ligga på cirka 50 kronor/månad. Betalar man inte 

Grövelfibers avgifter, kopplar vi ur er fiber oavsett om ni betalar en tjänsteleverantör eller 

inte och tar betalt för att återansluta den. 

*
 15 000 kronor gäller för privatpersoner som var anmälda när vi gjorda vår 

bidragsansökan, eller som halkat in på den listan efter avhopp. Företag som hotell, 

pensionat och större stuguthyrare som också var anmälda innan vi gjorde vår 

bidragsansökan får betala 20 000 kronor för första fiberanslutningen och 15 000 för 

resterade om det är till samma fastighet. Privatpersoner som inte tagit del av bidragen får 

betala minst 20 000 kronor beroende på fastighetens läge om de är anmälda innan vi 

projekterat klart. 

Företag och privatpersoner som i framtiden efteranmäler sig och blir godkända av 

Grövelfiber får betala minst 20 000 kronor för en anslutning plus eventuella extrakostnader 

som grävning, skåp och liknande. Det avgör styrelsen från fall till fall eftersom föreningen 

inte ska belastas med några kostnader. 
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Vi behöver engagemang och hjälp för att ro detta i hamn! 

Om alla sitter hemma i sina stugor och bara väntar på att få en fiberanslutning kommer 

detta projekt att misslyckas eller öka i pris eftersom vi då måste hyra in arbetskraft! Man 

behöver inte vara någon data- eller nätverkskunnig för att hjälpa till, det har vi vår 

systemleverantör till. Arbetet är inte svårt, det krävs bara lite engagemang. 

Arbetet kommer att organiseras med hjälp av områdesansvariga. Vi har delat upp 

projektet i naturliga stug- eller bostadsområden. Inom varje område behöver vi en grupp 

personer som kan engagera sig i arbetet. De arbetar med markavtal, detaljrekognosering 

för kabeldragning, utstakning, röjning, sätter upp skåp och ledningskoll. Anmäl ditt intresse 

redan nu om det är möjligt. Det går bra via e-post, telefon eller vid extrastämman. 

Får vi inte ihop tillräckligt med frivilliga måste vi avlöna arbetskraft för detta arbete och då 

kan vi inte garantera att projektet går ihop. I värsta fall får vi lägga ned hela projektet! 

Vi behöver även hjälp från de som har kunskap och erfarenhet om avtal, ekonomi, 

lantmäterifrågor och kontakter med kommuner och myndigheter. 

 

Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Belastningen på vissa styrelsemedlemmar har varit väldigt stor och några har hittills 

arbetat mer än 250 timmar vardera i detta projekt! Det kommer inte att bli mindre arbete 

i framtiden om extrastämman röstar för att vi börjar bygga ett fibernät. Därför förslår 

styrelsen till extrastämman att den ska få sätta av 25 000 kronor som fritt kan fördelas av 

styrelsen som ersättning för nedlagt arbete för 2013. Ersättningen beräknas årligen i 

efterhand och finns enligt våra stadgar med som en stadig punkt i dagordningen till våra 

ordinarie stämmor. 
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Arbeten som ska göras före projektstart 

• Avtal med systemleverantör 

• Anslutningsavtal 

• Projektering när vi vet vilka som slutligen ansluter sig 

• Markavtal 

• Miljö- och kulturhänsyn, Länsstyrelsen 

• Trafikverket avtal 

• Planering och upphandling gräventreprenad 

 

Projektarbeten våren, sommaren, hösten 2014 

• Ledningskollen 

• Stakning, röjning 

• Schaktning 

• Materialleverans 

• Inmätning 

• Delbesiktning mark 

• Uppstartmöte installation 

• Fastighetsanslutning 

• Dimensionering fiber 

• Delredovisningar för bidragsutbetalning 

• Kabelblåsning 

• Fibersvetsning 

• Kontrollmätning 

• Delbesiktning installation 

• Driftsättning 

• Dokumentation 

• Slutbesiktning 

• Projektavslut 

 


