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Nu ska alla ha fått tillgång till fiber!
I slutet av denna veckan kommer alla medlemmar i vår förening ha fått 
tillgång till fiber. Det är 315 medlemmar som valt att gå med i Telias 
gruppavtal och resterade har tillgång till det utbud som finns på Z-market 
(tidigare Q-market). 
Ni vet att även om ni har valt Telias gruppavtal och saknar något program går 
det att beställa extra. 
För er som inte valde Telias triple-play i första omgången kommer en ny chans 
i höst. Det kommer att vara möjligt att ansluta då på ett tvåårigt avtal. Är du 
intresserad redan nu, sänd en intresseanmälan till Helena Wallström

Vad återstår
- Redovisningen till Länsstyrelsen kommer göras etappvis under våren. 

Först när vi gjort alla redovisningar vet vi vilket bidrag vi kommer att få 
och därefter kan vi debitera ut en sista faktura till medlemmarna.

- Besiktning: en neutral ”besiktningsperson” kommer att gå igenom hela 
projektet och se till att allt är gjort som det ska.

- Tillskapande av serviceorganisation. Någon som hjälper oss om något inte 
fungerar. Detta har vi första året genom vårt avtal med Wikstrands.

Ledningskoll
Alla som ska utföra markarbeten har ett ansvar att kontrollera att det inte går 
några ledningar i marken som kan bli förstörda. Man anmäler till 
”Ledningskollen” www.ledningskollen.se/ om man skall utföra ett grävarbete. 
De gör då en utsättning som visar var ledningarna finns. Denna tjänst är 
kostnadsfri. När anmälan kommer till ”Ledningskollen” får Wikstrands, vår 
entreprenör, ett mail och gör därefter en utsättning som visar var vår 
fiberledning finns.

http://zmarket.se/

http://www.ledningskollen.se/
http://zmarket.se/


Information när något händer med fiberledningen
Vi har konstaterat att det på något sätt behöver komma ut snabb information om 
när något händer med fiberledningen.
Sedan tidigare har vi informerat att först anmäla det till tjänsteleverantören (t ex 
Telia) sedan kolla på Zitius hemsida om det är information om avbrott. Detta gäller 
också fortsättningsvis.
Detta upplever vi inte är helt lätt alla gånger. En arbetsgrupp bestående av Anders 
Johansson, Hans Gunve och Jonas Olsson har fått i uppdrag att göra utreda hur vi 
bäst kan kommunicera med medlemmarna.  
I arbetet ingår även att undersöka möjligheten med en SMS-tjänst. 

Facebook
Föreningen har en Facebooksida. Dock har ingen i styrelsen möjlighet att svara på 
inlägg från medlemmar. Facebooksidan räknas mer som ett forum där medlemmar 
kan kommunicera med varandra. 

Långt avbrott i januari
För er som bor i Låstadsområdet och hade det långa avbrottet i januari som 
föranleddes av att Skövde kommun grävt av kabeln, för er har vi lämnat in en 
skrivelse till Skövde Stadsnät om ”avbrottsersättning”. Vi har ännu inte fått något 
svar men när svaret kommer vi ta kontakt med er. 

Det går mot ljusare tider….
första blåsippan sågs i Melldala i veckan!
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