
Informationsmöte MSB Byafiber 20 november 2018 på Sörforsvallen, Matfors. 

 

Ordförande Thomas Vestman hälsade drygt 75 medlemmar välkomna. 

 Thomas började med att berätta om vad som hänt sen senast. All den informationen finns även på 

hemsidan. I dag har MSB mer än 400 anslutningar. Upphandling av besiktningsman är klar och 

föreningen har upprättat GDPR-avtal med berörda aktörer. Utbetalningarna från 

landsbygdsprogrammet pågår kontinuerligt. Föreningen har styrelsemöten ca. var 3:e vecka och 

byggmöten varje vecka där representanter från styrelsen och ElTel närvarar. 

 

 Gruppavtal Telia: Det är föreningen som förhandlat fram ett gruppavtal med Telia och har ett avtal 

som gäller i 36 månader gällande paketen ”lagom” och ”stor”.  

Föreningen måste bibehålla minimum ett antal abonnenter under avtalstiden. 

Varje enskild medlem som anmält sig för ett gruppavtal har ett avtal med föreningen. 

Eftersom föreningens avtal med Telia omfattar ett visst antal abonnenter så fungerar det så att om en 

medlem vill häva sitt avtal så måste en ny in för att inte föreningen ska betala för ”tomma” 

abonnemang, det blir ju då dyrare för alla eftersom alla medlemmar delar på kostnaden. Det finns en 

uppsägningsblankett att skriva på för att uppsägning ska kunna ske och även ett kösystem för detta, 

kontakta Maria Sjöberg i styrelsen om du har frågor kring detta. 

 

 Några medlemmar ber att föreningen lyfter frågan igen med Telia om ett gruppavtal för fritidsboende. 

Föreningen har vid flertalet tillfällen gjort det utan framgång men provar igen.  

På zmarket.se finns i dag kortare abonnemang att själv välja mellan för fritidsboenden. 

 

 Totalentreprenad Fibergruppen 

MSB Byafiber hävde avtalet med Fibergruppen i december 2017. Argumenten för det är många som ni 

redan vet sen tidigare. Idag befinner sig föreninegn i en rättslig process där det juridiska ombudet 

heter Olov Mattson. Tingsrätten i Sundsvall ansvarar för målet. Det är en domare som styr målet och 

skriftväxling mellan parterna har pågått under sommaren/hösten 2018 och den är nu avslutad och nu 

väntar en muntlig förberedelse i början av nästa år. 

Mer om detta  kommer på hemsidan så snart ny information finns. 

 

 Totalentreprenad ElTel  

Med på mötet var Mikael Sandberg projektchef på ElTel, han berättade lite om vilka som arbetar i 

projektet. Projektledare är nu Jens Vörnman, ombud är Bengt-Eric Moe och teamchef är Hans 

Hyttsten. 

Alla fick se på kartor på hur det går framåt med grävningen. Sörfors-Skottkärrevägen-Västanå och 

NOD-huset är klart och nu gräver de vidare Västanå-mot E4. Det ska nu blåsas fiber från Sörfors till 

NOD-huset i Västanå. ElTel har som mål att tända upp det området innan jul. Information kommer 

allteftersom på hemsidan. Det som där benämns som område 1, 2 och 3 beräknas vara färdiggrävda 

innan vintern. Sen fortsätter grävningen med område 4 och 5 ut till E4. Sista områdena blir 6 och 7, 

Västanå-Ortsjön-Trollsved.  

ElTel sitter nu i dagarna och upphandlar fler gräventreprenörer och vill därför återkomma med en 

tidplan som dom kan stå för och som alla grävare är medvetna om. Mikael berättar att dom tidigare 

missbedömt markförhållandena ordentligt och att det är otroligt mycket sten vilket gjort att dom är så 

försenade i projektet. Nu vill dom göra en tidplan som dom kan hålla och så fort den är klar så läggs 

den upp på hemsidan. 

 

 

 

 



 För de som beställt gruppavtal och fått fiber klart in till huset så ska det bara vara att börja surfa. För 

er som inte tecknat gruppavtal så får ni själva gå in på zmarket.se och beställa era tjänster. Viktigt att 

göra detta även om ni sen inte ska ha det aktivt under vissa perioder. Om det inte aktiveras innan 

projektet är avslutat så får man själv bekosta både box och aktivering av tjänsterna, så aktivera någon 

tjänst en kortare tid om så är fallet. 

Alla adresser ska nu finnas inlagda på Z-market, MSB finns med under Hälsingland. OM du inte hittar 

din adress och har en anslutning så meddela detta på en gång till John Forsell i styrelsen för MSB. 

 

 FRÅGOR  

Kan man få hjälp att installera tv, dator, telefon mm??  

Den tjänsten ingår inte och för alla tjänster MSB beställer sådelas kostnaderna på alla medlemmar. 

Om behovet finns så kanske vi skulle kunna ha ett möte för alla som känner att man behöver hjälp och 

så kan vi alla tillsammans hjälpas åt att visa/berätta/informera och tipsa varandra. 

 

 Vad grävs om?  

Allt som inte är godkänt och fungerande. Det ska vara rätt djup, rätt plats, rätt slang och det ska gå att 

blåsa in fiber utan problem. MSB har riktlinjer att följa för att få bidrag och för att nätet ska ha ett 

fullgott värde. 

 

 Färgmarkeringar och inmätning? 

ElTel och projektgruppen förklarar olika markeringar och berättar att utsättning av el/vatten mm på 

egen tomt är tomtägarens egna ansvar. Om tomtägaren vid senare tillfälle ska gräva på sin tomt så 

ansvarar den för att begära utsättning även för fibern som ligger i marken om den inte vet vart fibern 

ligger. Grävs fibern av på egen tomt är fastighetsägaren ansvarig. 

 

 Återställning efter Fibergruppens arbete 

Det som ligger efter Trafikverkets vägar får ingen röra, det är trafikverkets order. På mindre vägar så 

kommer ElTel, när de är där och gräver, såklart lämna det snyggt efter sig även om det inte var det 

innan. Den fördyrade kostnaden för detta är något som vi får belasta Fibergruppen för och ta med i 

den rättsliga processen med dem.  Allt som medlemmar fått förstört av Fibergruppen, och som finns 

dokumenterat, kan mailas till styrelsen på sekreterare@msbbyafier.se, så kommer det att tas med i 

processen med Fibergruppen.  Städning av stenar och slang som ligger utanför trafikverkets område är 

något som diskuteras men just nu inte hittats en lösning för ännu, återkoppling sker så fort det är 

klart. 

 

Hemsidan och facebook 

Föreningen försöker att uppdatera hemsidan så fort något nytt och intressant finns att berätta, ibland 

finns det inget att skriva om men föreningen har förstått att det är bättre att det skrivs ”inget nytt” än 

att det inte skrivs något alls. Varje gång hemsidan uppdateras så skrivs det även på facebook. Alla 

kontaktuppgifter finns på hemsidan till både styrelsen och ElTels projektledare. Mikael Sandberg, ElTel 

ber om mail istället för telefonsamtal för det är lättare för honom att kunna svara och hantera på ett 

bra sätt. 

Tack för att ni medlemmar engagerar er vi hörs vidare genom hemsidan och återkommer med ett nytt 

informationsmöte samt årsmöte fram emot våren. 

 

Styrelsen MSB Byafiber 


