
Informationsmöte Majskansen 2017-10-05 

Ett varmt tack till alla ca 130 medlemmar som närvarade på mötet, fantastiskt roligt att se 

ett sånt engagemang. 

Mötet inleddes med att visa alla kontaktuppgifter som Ni hittar på hemsidan: 

www.msbbyafiber.se, där vi också lägger ut all information. Viktig information skickas ut via 

e-post och har varit en utmaning som nu förhoppningsvis är löst. Ni som inte har en e-

postadress får information via vanlig postgång. Det kostar mycket pengar att skicka ut 

information via brev, med kuvert och porto, så föreningen använder sig av den metoden 

endast där inga andra alternativ är möjliga, detta för att hålla nere kostnader för oss alla. 

På hemsidan finner Ni ett telefonnummer till Fibergruppen, 011-470 72 30, dit Ni kan ringa 

om Ni har ett brådskande behov av en återställning eller andra frågor kring projektet. 

Ordförande Thomas Vestman presenterar vad som hänt sen sist: 

 2 infobrev har skickats ut 

 Gruppavtal med Telia, det blir både LAGOM och STORT. 

 6,8 mil stomnät är nu grävt 

 335 tomter är färdiggrävda 

 7 tryckningar under väg är gjorda 

 1000 ton sten har hittills forslats bort 

 Föreningen har upphandlat en egen oberoende besiktningsman som även har 

genomfört besiktning av stomnätet 

 MSB har ansökt och fått en delutbetalning ur stödet från Länsstyrelsen. Stödet från 

Länsstyrelsen betalas ut efter att fakturor betalats av föreningen och att en ansökan 

om utbetalning skickats in till Länsstyrelsen. 

Sträckan Lucksta – Västanå är underkänd på flertalet punkter. 

 Nätdesignen 

 Bitvis fel dimension på slang 

 Bitvis fel grävdjup 

 Bitvis fel placering av slang i vägkant 

 Skarvning av slang i brunnar felaktiga 

 Stomnätsgrävning har blivit stoppad av Trafikverket på grund av en del av dessa 

felaktigheter 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msbbyafiber.se/


Ordförande Thomas Vestman lämnade över till kvällen gäster från Fibergruppen. 

Fibergruppens VD Björn Dahlgren och Projektledaren Alexander Broberg 

Båda två tillträdde sina arbetsuppgifter i början av september så de berättar att de nu har 

fullt upp med att sätta sig in i MSBs projekt och de säger båda två att det har begåtts många 

fel och att projektet borde ha stoppats tidigare. De vill nu ta tag i detta och rikta all energi på 

att föra projektet framåt med ett gott resultat. 

Alexander kommer att finnas på plats här i Sundsvall, oftast tisdag-torsdag varje vecka, 

under projektets gång för att kunna säkerställa att allt flyter på enligt planeringen. 

Alexander berättar om faktorer som har påverkat tidsplanen: 

Fel i projekteringen, som Fibergruppen gjorde, har skapat  
behov av omarbetning bland annat p.g.a. betydligt mer och större sten i marken än beräknat 
och fel kanalisationsval. 
 
Fel i utförandet, av gräventreprenören, har skapat en juridisk konflikt mellan Fibergruppen 
och gräventreprenören bland annat p.g.a.: 

• Olämplig förläggningsmetod 
• Fel förläggningsdjup 
• Fel förläggningsplats.  
• Fel eller dålig återställning 

 
Alexander presenterar hur det ser ut framåt med en uppdaterad tidplan 

Hur blir det framöver? 
• Nya gräventreprenörer är under upphandling. Lokala aktörer.  

( förhoppningsvis klart under vecka v.41 ) 
• Omritning av nätdesignen pågår. 
• Återställningar pågår nu kontinuerligt, med lokal entreprenör. 
• Tryckningar under väg pågår för fullt. 
 

Grävetapper: 
• Etapp 1, Lucksta - Västanå:  vecka 42 - 46 2017 
• Etapp 2, Västanå - Maj:  vecka 18 - 29 2018 
• Etapp 3, Västanå - Ortsjön:  vecka 22 - 25 2018 
• Etapp 4, Ortsjön - Trollsved - Gårdsjön: vecka 22 - 33 2018 
• Etapp 5, Maj - Gästa - Veda:   vecka 27 - 31 2018 

 
Fiberblåsning: 
Blåsning av fiber startar i direkt anslutning till färdig grävning, och godkänd besiktning, i 
respektive grävetapp. 
 
 
 
 
 
 



Kundinstallationer: 
• Etapp 1, Lucksta - Västanå:  vecka 49 - 50 2017 
• Etapp 2, Västanå - Maj:  vecka 24 - 34 2018 
• Etapp 3, Västanå - Ortsjön:  vecka 28 - 30 2018 
• Etapp 4, Ortsjön - Trollsved - Gårdsjön: vecka 29 - 34 2018 
• Etapp 5, Maj - Gästa - Veda:   vecka 34 - 35 2018 

 
Alla medlemmar kommer att bli kontaktade av en tekniker när det är dags för montering av 
den tekniska utrustningen utanpå och inne i huset. 
 
Projektet slutförs och slutbesiktigas vecka 38 2018. 
 
Tjänster: 
Efter att fiberjacket har fått signal kan Du som kund beställa tjänster ur Zitius breda utbud. 
Exempel på valbara operatörer är Alltele, Bahnhof, Boxer, Bredbandsbolaget, Com Hem, Telia 
och Viasat. Dessa samt fler finns att läsa om på www.zmarket.se. Välj MSB i rullisten så 
kommer alla valbara operatörer upp eller om Du är osäker, ring deras Bredbandsrådgivare på 
tel: 010-130 79 79. 
 
Har du tecknat avtal med föreningen om Telias gruppavtal så behöver du inte göra 
någonting, det kommer att börja fungera i och med att Du har fiber i fastigheten. 
 
Här följer nu frågor som medlemmarna hade och Fibergruppen svarade på.  
 

 Vem belastas med den extra kostnaden som allt detta innebär? 
 Svar: Fibergruppen 
 

 Hur kunde det få gå långt? 
 Svar: Det pågår idag en rättslig process gällande det.  
 

 Det grävs så länge det går innan tjälen kommer och alla hoppas på en mild vinter och 
en tidig vår. 
 

 Det pågår en upphandling med 2 gräventreprenörer, en större och en mindre. Det 
blir förhoppningsvis klart i nästa vecka. 
 

 Stenplockningen fortsätter och likaså återställningen. 
 

 Fibergruppen sitter nu och arbetar fram en tidplan för återställningen, den är 
avhängd lite efter vilka områden som är mer akut än andra, de delger föreningen den 
så fort den är klar. 
 

 Alla privata vägar kommer att besiktigas och blir de inte godkända av besiktningsman 
kommer de att grävas om och sedan besiktas igen. 
 

 MSBs besiktningsman kommer att vara med och göra kontroller kontinuerligt. 
 

http://www.zmarket.se/


 Varje vecka har MSB och Fibergruppen möten för att stämma av att allt går enligt 
planerna. 
 

 Ekonomin i föreningen är fortfarande god. 
 

 Telias gruppavtal gäller från den dagen Du har fiber till huset. 
 
Efter detta fick alla gofika som Maria Sjöberg hade bakat, tack för det. 
 
Fibergruppen och MSBs styrelse fanns då på plats för att svara på fler funderingar. Det var 
många bra och relevanta frågor som kom in från Er medlemmar under kvällen. 
 
Styrelsen kommer som vanligt så fort ny information finns att delge Er medlemmar den både 
på hemsidan och på facebook. 
Ta för vana att själva titta in på hemsidan lite då och då. 
 
Nu tar alla nya positiva tag och arbetar gemensamt mot att få fiber till byarna! 
 
 
Styrelsen 


