Wiskansfiber
Sammanfattning.
Stormöte genomfördes i Ede Skola söndag den 22 nov kl 1500.
1. Närvarade var cirka 60 personer, representanter från byNet, Klas Strandberg och
ServaNet, Andreas Urhner.
Vi är idag 285 medlemmar i Wiskansfiber Eko.Förening.
2. Projektets läge i stort. Ledningsgruppen har möten en ggn i månaden och därimellan
sker individuellt arbete. Områdesansvariga har cirka 40 – 50 fastigheter i sitt område
och ansvarar för kontakter med fastighetsägare samt planerar nätdragning i området.
Anslutningsgraden (tecknade avtal) bland permanentboende är 85 % och bland
sommarboende 38%.
3. Vad är genomfört.
- Preliminär projektering sedan hösten 2014 med nätskisser, kostnadskalkyl,
utarbetande av tillstånd, finsnasieringsplan, byggnadsorganisation, tidsplan.
- Upphandlingar genomförda av systemleverantör (byNet), kommunikastionsoperatör
(ServaNet), operatör för drift underhåll och förvaltning (ServaNet), Gräventreprenör
(upphandlad men ej fastställd) och fastighetsinkoppling (ej upphandlad men ska ske).
4. Information av ByNet. Fastighetsägaren kommer under maskingrävningen att få en
slangvinda vid tomtgräns för egen nedgrävning till plats vid husväggen. Montering av
kopplingsdosor för slang på utsida och för datainkoppling på insida kommer att ske av
en av föreningen anlitad hantverkare.
Kostnader för hela projektet kan minimeras av att frivilliga hjälper till under
byggnadstiden, vilket senare kommer att informeras om.
5. Information av ServaNet. ServaNet är ett kommunägt bolag för utbyggnad av
fiberoptiskt nät, ge service av tjänster i nätet samt driva och underhålla näten.
Föreningen kommer, då vårt nät är utbyggt, att avtala om bastjänster i vårt nät i syfte
att ge medlemmen bästa abonnemang till lägsta rimliga kostnad.
Preliminärt kommer föreningen att teckna kollektiva avtal om två olika abonnemang.
Permanentboende kommer att få ett s.k ”tripple-play” för en preliminär kostnad av
319kr/mån.
Sommarboende kommer preliminärt att kunna välja mellan ett avtal med ”tripple-play
alternativ att få 2 Mbit ett antalmånader (179kr/mån) eller 2 Mbit hela året för en lägre
kostnad/månad.
6. Ledningsgruppens information om vissa ärenden.
- Kollektivt avtal för abonnemang. Kollektivt avtalet för medlemmens abonnemang är
60 mån för att föreningen ska erhålla från ServaNet en hyravgift i förskott innan
grävarbetena påbörjas. Statliga bidrag plus ServaNet hyravgift till föreningen medför
att fastighetsägaren bara behöver betala 9000kr per anslutning. Verklig kostnad per
anslutning är drygt 30000kr.
- Information om projektet sker idag med brev, annons, face-book och hemsidan
www.wiskan.se.
- Markupplåtelseavtal påbörjas utsändas för underskrift under december.
- Medlemsavgift för 2016 sker efter genomfört årsmöte i mars-april.

- Anslutningsinsats, 9000kr, ska inbetalas senast 31 dec. Senare kommer info till de
som valt måndsvis betalning, prel 150kr/mån.
- Utsändning av kuvert till fastighetsägare sker senast 13 dec med påtecknat
anslutningsavtal, inbetalningsavi för de 9000kr.
- Nästa stormöte blir föreningsstämman i mars-april 2016.
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