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Hejsan alla medlemmar och blivande fibernätsägare! 

Först av allt så vill vi i styrelsen och projektgruppen tacka alla som 

närvarade vid årsmötet. Det var roligt att se ett så stort intresse. Tack! 

Vi har beslutat att skriva ett nyhetsbrev efter varje styrelsemöte med en 

uppdatering av vad som pågår. Varefter tiden går så lär vi oss vad som 

behöver göras och en av dom sakerna vi förstått att vi kan vara bättre på 

är att informera om vad som händer i projektet.  

 MSB byafiber lämnade den 13 April 2015 in ansökan till 

Jordbruksverket. 

 Vi lyckades tillsammans med Er komma upp till 89% av fast 

boende som anmält intresse. Till det kommer ett flertal 

fritidsboenden som även de anmält intresse. 

 Ansökan kan uppdateras ett tag till då Jordbruksverket inte 

satt ett slutdatum för ansökan. Detta gör att vi inte vet när 

beskedet kommer för ansökan om bidrag. 

Det gör att vi inte heller kan säga när vi startar bygget. 

 I skrivande stund arbetar vi fram markavtal som skall skrivas 

med alla som berörs. 

 Tillsammans med de andra byafiberföreningarna i Nordanstig 

så har det bildats en grävpool. Den ska förbereda för en 

upphandling av grävningarna. Det är en väldigt viktig del i vårt 

arbete då grävningarna omfattar ca 12 mil och också utgör 

cirka hälften av projektkostnaden. 

 Vi har lyckats att samförlägga med EON Veda-Gästa. Bifogar 

en bild från det. Så med andra ord så är vi på gång! 

Vi behöver fortfarande fler som vill vara med att driva detta projekt 

iland. Vi har nu en projektgrupp, men det behövs fler. Markägare, 

logistikkunnig, har olika kontaktnät eller som är riktigt sugen på att 

hjälpa till med att få fiber till byn! Hör av Dig! 

msb.byafiber@gmail.com 
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Det Ni ser här är vår slang som nu finns i Veda-Gästa och ska grävas 

ned tillsammans med EON el. Detta är en sorts teknik som vi valde för 

just denna sträcka. Det finns fler sorters slangar vilket vi kommer att 

berätta mer om längre fram. 

 

                                                                                                                                                               

Denna bild kommer från i höstas-14 

då webgruppen hade möte på 

Majskansen för att bygga upp 

nordanstigbyafiber.se. 

Det enda ställe vi hade telefon och 

internetuppkoppling på var vi 

avloppsbrunnen vid åkerskanten. 

Det luktade inte alls gott och var 

kallt!   

Ganska ironisk situation och tydligt 

att vi behöver fiber till byn! 


