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Vi	  börjar	  med	  att	  hälsa	  alla	  nytillkomna	  medlemmar	  välkomna	  till	  Skredsviks	  Fiber.	  	  

Kortfattat	  så	  jobbar	  vi	  med	  att	  bygga	  ett	  passivt	  fibernät	  som	  en	  
Kommunikationsoperatör	  ska	  göra	  till	  aktivt	  nät	  och	  slutligen	  ska	  en	  Tjänsteleverantör	  
tillgodose	  oss	  med	  ett	  TriplePlay-‐abonnemang	  med	  Bredband,	  TV	  och	  Telefoni.	  Utöver	  
standardutbudet	  i	  TriplePlay-‐abonnemanget	  kommer	  man	  att	  själv	  kunna	  teckna	  extra	  
tjänster	  tex.	  någon/-‐ra	  specifika	  tv-‐kanaler.	  
	  
Vi	  är	  mitt	  i	  en	  fas	  av	  mycket	  arbete	  på	  alla	  plan.	  Vi	  har	  delat	  in	  oss	  i	  olika	  grupper	  i	  
styrelsen	  där	  var	  och	  en	  jobbar	  med	  sin	  grej.	  Administrationsgruppen	  har	  hand	  om	  
register,	  avtal	  och	  fakturering	  mm.	  Markgruppen	  gör	  det	  praktiska	  ute	  på	  fältet	  som	  tex.	  
planerar	  ihop	  med	  markägare	  och	  skriver	  markavtal,	  beställer	  allt	  material	  som	  går	  åt,	  
håller	  vår	  entreprenör	  med	  material	  mm.	  Till	  sist	  är	  vi	  en	  grupp	  som	  jobbar	  med	  
Kommunikations-‐	  och	  Tjänsteleverantörs	  upphandling	  och	  frågor	  som	  uppstår	  runt	  
detta	  samt	  försöker	  hålla	  hemsida	  och	  utskick	  så	  uppdaterat	  som	  möjligt.	  	  
Att	  det	  ibland	  kan	  ta	  någon	  extra	  dag	  innan	  vi	  svarar	  på	  inkomna	  frågor,	  hoppas	  vi	  att	  ni	  
har	  överseende	  med	  detta	  då	  vi	  gör	  detta	  utöver	  våra	  ordinarie	  jobb	  och	  familjestunder	  
(vi	  är	  småbarnsföräldrar).	  

Detta	  händer	  under	  vecka	  40	  på	  marksidan;	  vi	  färdigställer	  Anneröd	  –	  Hålan.	  Börjar	  
grävning	  i	  Gunnarby	  och	  gräver/plöjer	  mot	  Prästgården.	  Hjulmaskinen	  arbetar	  runt	  
Baggetorp.	  
Mer	  information	  kommer	  i	  god	  tid	  i	  separat	  mail/brev	  till	  områden	  som	  står	  på	  tur.	  

Kommunikations-‐gruppen	  (KO-‐gruppen)	  har	  sedan	  i	  våras	  jobbat	  med	  och	  tagit	  fram	  ett	  
förfrågningsunderlag	  för	  upphandling	  av	  kommunikation-‐	  och	  tjänsteleverantör,	  det	  är	  
nu	  klart	  och	  annonserat	  på	  Opic	  och	  vi	  inväntar	  anbud	  på	  detta.	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  
detta	  ska	  vara	  klart	  under	  första	  kvartalet	  2014.	  

Varför	  denna	  upphandling?	  

När	  föreningen	  startade	  oktober	  2011	  fanns	  det	  enbart	  Telia	  att	  välja	  på.	  Men	  med	  
tidens	  gång	  har	  det	  dykt	  upp	  fler	  aktörer	  för	  oss	  på	  landsbygden	  samtidigt	  som	  reglerna	  
har	  skärpts	  från	  Länsstyrelsen	  och	  Jordbruksverket.	  Vårt	  (föreningens	  medlemmar)	  
projekt	  överskrider	  också	  200	  000	  euro	  och	  då	  enligt	  lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  
(LOU)	  måste	  man	  göra	  en	  offentlig	  upphandling	  eftersom	  vi	  får	  bidrag	  till	  
kanalisationen.	  Det	  här	  innebär	  att	  som	  vi	  sa	  ifrån	  början	  att	  det	  blir	  ett	  TriplePlay	  paket	  
ifrån	  Telia	  100/10	  Mbit	  är	  inte	  säkert.	  Vi	  har	  med	  i	  vårt	  förfrågningsunderlag	  hastighet	  
om	  100/100	  Mbit	  och	  Triple	  Play.	  Vi	  kan	  inte	  garantera	  att	  det	  blir	  Telia,	  utan	  vi	  får	  se	  
vad	  anbudsgivningen	  ger	  oss,	  vilken	  kommunikations-‐	  och	  tjänsteleverantör	  det	  blir.	  
Bra	  att	  det	  nu	  finns	  konkurrens	  mellan	  aktörerna.	  

Vi	  har	  sagt	  det	  förr	  och	  påminner	  er	  igen,	  bind	  inte	  upp	  er	  på	  långa	  avtal	  med	  tv,	  
bredband	  och	  telefoni	  då	  vi	  inte	  vet	  vilken	  aktör	  vi	  tecknar	  avtal	  med.	  	  

	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  Styrelsen	  Skredsviks	  Fiber	  


