
Information om Wiskansfiber läge 15 maj 2016.

Wiskansfiber, projektledningsgrupp (PLG) har under tre års tid arbetat fram allt 
underlag för att med kort förberedelse (någon månad) kunna påbörja utbyggnad av 
vårt fibernät. Årsmötet blev informerad och här på hemsidan finns en 
sammanfattning av informationen (10 april). 

PLG beslutade vid ett möte 12 april att ServaNet blir projektägare och övertar 
projektet att bygga ett fibernät i vårt område. Det innebär att de blir ansvariga för 
utbyggnad av fibernätet, blir kommunikationsoperatör, utför allt underhåll och blir 
ägare av nätet.

Föreningen kommer fortsätta att värna om medlemmarnas intressen för att få bästa 
kommunikation och service i fibernätet.
De avtal som skriftligen och muntligen meddelats medlemmarna tidigare kommer i 
huvudsak att gälla. Kostnaden för en anslutning blir fortfarande 9000kr.
Fastighetsägarens ansvar att bistå föreningen med ideellt arbete, som bla gräva på 
tomt, utgår och kommer i stället att utföras av ServaNet underentreprenör, som även 
kommer att montera utrustningen i anslutningspunkten i fastigheten (så kallad 
mediakonverter).

PLG jobbar nu för att den nye projektägaren ServaNet ska få underlag för att vara 
beredd att påbörja utbyggnad av fibernätet. 

Utbyggnad av fibernätet kommer inte att kunna påbörjas under maj månad som 
tidigare informerats. Detta beror på att Länsstyrelsen ännu inte har beslutat om att 
bevilja statliga bidrag för investeringen av vårt fibernätet. Skälen till detta är bla att 
behov av medel är långt större än tilldelning till vårt län och därmed är processen 
långt mer komplicerad för länsstyrelsen att besluta. Tidpunkt för beslut är ej fastställd, 
kanske inom några veckor.

Vid årsmötet beslutades bla två ärenden, som Du bör åtgärda.

1. Medlem ska betala årsavgift för 2016. 
Var vänlig att snarast insätta 100kr på bankgiro 546-7956. Kom ihåg att 
skriva fastighetsbeteckningen vid inbetalningen.

2 Varje medlem/fastighetsägare - Var vänlig inlämna E-postadress till din 
områdesansvariga.

Information om projektet sker idag med brev, annons, facebook och på hemsidan 
www.wiskan.se. 

Jag svarar naturligtvis på frågor!

Tommy Andersson
073-785 8290 eller
tommy@storboda.se 

http://www.wiskan.se/
mailto:tommy@storboda.se

