Stormöte med Fiberföreningen Trilleholm/Boterstena
Datum

20160107

Plats

Marcihus

Närvarande

Ca 50 boende i upptagningsområdet inkl styrelsen för den ideella föreningen
Anders Johansson, projektledare från Mariestads Kommun och Tomas
Birgersson, Vänerenergi.

 Ordförande Truls Wiberg hälsade välkommen till nystartsmöte och informerade om att den
gamla föreningen Rörsås byanät har upphört och att det startas en ny ideel förening
Trilleholm-Boterstena fiberförening. Styrelsen presenterades och hemsidan
www.ullervad.se/fiber som finns tillgänglig visades samt informerade om mailadressen
som är fiber@ullervad.se.
 Områdeskartan visades på det område som gäller för föreningen.
 Truls gick igenom fördelarna med fiber och berättade om hur man samlar poäng för att få
bidrag.
 Anders Johansson informerade om hur kommunen ser på fiberutbyggnad och gjorde en
överblick på övriga bildade fiberföreningar.
 www.snabbt.net samordnar fem olika portaler som man kan hitta all den information som
behövs.
-

Bredbandsforum.se: Där finns broschyrer om bredband på landsbygd.
Leader Nordvästra Skaraborg: Där kan man söka projektstöd
Jordbruksverket; styr- utveckla bredband: Där finns förutsättningarna för att få stöd.
Companion: Är en regional organisation som är företagsrådgivare för kooperativa
företag ( kan granska stadgar)
Länstyrelsen: Tar emot nya ansökningar nu.

 Anslutningspunkten för denna förening kommer att finnas vid Borgunda trä och beräknas
vara på plats under våren 2016. Samtliga markavtal är inte klara än enl Tomas Birgersson.
 Viktigt att i tidigt skede handla upp kommunikationsoperatör som ska drifta nätet.
 Tomas rekommenderade att vi behöver ta kontakt med Böja och även Odesåkers
fiberförening för ev samarbete
 Vänerenergi har uppdrag av kommunen att kommunicera med samtliga fiberföreningar och
har därför regelbundna möten, dit representanter för föreningarna bjud in.
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 Hur lång tid tar det innan anslutning kan vara klar? – Ca 2 år eller hösten 2017 vid
snabb handläggning.
- Resurser på grävare och fibersvetsare är begränsade då många föreningar är i
startgroparna
- Rekommendation är att fiberföreningen tar in pengar från intresserade mtidigt som
man bildar en ekonomisk förening. Måste finnas pengar för att betala grävare m.fl
löpande.
 Hur stor blir medlemsavgiften?-Bestämdes till 100kr/medlem
 Boende i Boterstenaområdet undrade om möjlighet att koppla på sig på Böjas fiber?Rekommendation att avvakta för att först se helheten i området så att alla boende kan få
möjlighet att få tillgång till nätet.
 Hur långt har Ullervad tätort kommit?- Där kommer grävning att starta i vår.
Vänerenergi informerades om att en slang redan fanns under Tidan som skulle kunna
användas för dom närboende på södra sidan av ån.
 Vad är ett rimligt pris?- 20-25 tkr per fastighet. För att göra en kalkyl är riktvärdet för
grävning ca 300 meter sträcka per fastighet då får man en bra ekonomi.
 Hur mycket sparar man per månad?- Ca 300 kr
 Vad är det som säger att detta är modernt och gångbart om 5 år?-Teknikskiftet är
mellan kopparnät och fiber och fiber blir snabbare och snabbare. Vid framtida behov går
det att byta fiber i bef slang om så skulle behövas.
 Hur ser framtida drift ut?-Föreningen är ansvarig för att handla upp drift och underhåll.
En möjlighet finns att sälja sitt nät till någon leverantör men om man får stadsstöd så måste
föreningen äga nätet i 5 år.

Vid anteckningarna:
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