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Uppdatering kring fiberutbyggnad 

Uppdatering april 2014 
Hej föreningsmedlemmar och blivande ServaNet kunder! 
Här kommer nyheter kring bredbandsutbyggnaden. Bifogat detta brev finns ett utskick som gjordes 
i oktober 2013, om ni av någon anledning inte skulle ha nåtts av detta, samt en blankett för att bli 
medlem i föreningen. Kontinuerliga uppdateringar kring projektet publiceras på hemsidan: 
http://www.ratansfiber.se/ 

Medlemskap – 5000 kr dyrare efter den 30:e april 2014! 
Styrelsen har beslutat att sätta sista datum för att bli medlem till den 30:e april 2014. Vill man bli 
medlem i föreningen efter detta datum tillkommer 5000 kr i medlemsavgift bland annat för att täcka 
administrativa kostnader kring projektering. 

Material och kanalisationskostnader 
Föreningen kommer under våren och försommaren att börja debitera medlemmarna för inköp av 
material samt kanalisation då dessa kostnader måste betalas löpande. I första vändan debiteras 
3500 kr för material & sedan delar vi upp grävkostnaden när anbuden kommit in. Länsstyrelsens 
bidrag betalas ut först i efterhand när projektet är klart och slutredovisat. 

Medlemsavgift och antal medlemmar 
Det kostar 100 kr/år och fastighet att vara medlem i föreningen, samt 100 kr i insats.  
Insatsen betalas bara en gång/medlem. 
Antalet medlemmar (fastigheter) uppgår i dagsläget till ca 100 st. 
Medlemsansökan finns på: http://www.ratansfiber.se/ 

Aktiviteter 
 BTEA bygger just nu ledning som skall ansluta byanätet till omvärlden. Det är en ledning 

mellan Rätans kraftverk och Rätan (Sved). 
 Under våren kommer föreningen att påbörja grävarbetena för att lägga ned kanalisation. 
 När kanalisationen är klar (troligtvis under sensommaren) kommer fiberblåsning att 

påbörjas. 
 Till hösten skall man förhoppningsvis ha fungerande fiberanslutningar. 

Kontaktpersoner 
Gunnar Lundqvist är ny ordförande. 
gunnar.lundqvist@spray.se | 070-313 17 14 

Lars Westman kommer att ha huvudansvaret gällande kanalisation. 
lars.westman@btea.se | 070-531 52 45 

Thommy Gunnarsson är fortsatt engagerad och kan svara på frågor. 
thommy.gunnarsson@ratansfiber.se | 070-589 78 00 

Johan Mattsson är kontaktperson hos ServaNet. 
johan.mattsson@servanet.se | 070-609 49 82 

 

Till alla fastighetsägare i Rätan 
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För att räta ut en del frågetecken i fiberprojektet har föreningen tillsammans med ServaNet valt att 
gör detta utskick. Löpande information kring fiberprojektet presenteras via föreningens hemsida. 

I skrivande stund ligger antalet anmälda fastigheter på 85st vilket är bra men ändå relativt få i en så 
stor by som Rätan. Det borde vara fler som vill ha framtidssäkrad data- och telekommunikation. 

I och med att det varit lite strul och vissa otydligheter kring tidigare utskick har ett nytt 
”sista datum” för medlemskap i föreningen och beställning till ServaNet satts till 2013-11-15.  

Planerad byggstart för nätet är våren 2014 och man kommer troligtvis att ha fungerande 
anslutningar under hösten 2014. 

ServaNet har en ny kontaktperson för projektet som heter Johan Mattsson. Se uppgifter nedan.  

Fiberprojektet i Rätan är uppdelat i två delar, kanalisation och fiberanslutning. 

Kanalisationen är enkelt förklarat ett stort antal meter plastslang i marken som kopplar samman 
husen till ett nät. Rätans Fiber har fått bidrag från Länsstyrelsen med 50% till att bygga kanalisation. 

I kanalisationen blåser man in fiberkablar som ger husen fiberanslutning. För att kunna använda 
fibernätet till något behövs även en kommunikationsoperatör. Föreningen har valt att samarbeta 
med det kommunala bolaget ServaNet AB (samarbetspartner med BTEA) för att blåsa in 
fiberkablarna samt att vara kommunikationsoperatör. 

Kostnaden, efter bidrag, för att få kanalisation till huset är beräknad till 6 000 – 10 000 kronor i 
dagsläget. Den går inte att säga exakt förrän man vet kostnaderna för material och grävning. Priset 
styrs även av hur många som vill ansluta samt hur mycket arbete byborna är beredda att göra själva. 

Fiberanslutningen beställs från ServaNet. 
Man betalar av anslutningen med 399kr/mån under 60 månader. 
Utöver anslutningskostnaden ingår kostnaden för nätavtal (värde 179kr) i månadsavbetalningen. 

Man kan välja att dra in slangen utan att beställa fiberanslutning.  

För att kunna göra en slutgiltig och detaljerad projektering av kanalisationen behöver föreningen ditt 
medlemskap senast 2013-11-15. Samma sista datum gäller beställningen till ServaNet. 

Blankett för medlemskap i föreningen samt beställningsblankett för ServaNet har skickats ut tidigare 
men kan även laddas ner från http://rätansbygden.se/fiber/ 

Kontaktperson för ServaNet i Rätansprojektet är Johan Mattsson boende i Överturingen. 
Johan kan även hjälpa till att svara på frågor som rör föreningen. 
 

Till alla fastighetsägare i Rätan 



Medlemsansökan Rätans fiber  

Jag ansöker om medlemskap i Rätans Fiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769625-
1458 (nedan kallad Föreningen) 

 
 
 
 

 
Namn, Företag eller Förening 

Person eller 
organisationsnr Datum 

 
 
 
 

 
Faktuaadress 

Fastighet/heter som ska anslutas till 
Föreningens fibernät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epost 
 
 
 

- Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt Föreningens 
stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får 
arrendator jämställas med fastighetsägare. 

 
- Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

 
- Insatsbeloppet är satt till 100kr och är den del som kan betalas åter om föreningen upplöses. 

 
- Medlemsavgiften är för närvarande satt till 100kr/år och fastighet, detta betalas efter att medlemskapet godkänts 
av styrelsen 

 
- Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt 
ovan. 

 
Ansökan skickas till: 
Rätans fiber ek. Förening 
c/o Thommy Gunnarsson 
Thunellv. 11 
84030 Rätan 
eller via epost till kontakt@ratansfiber.se 

 

Blanketten kan även fyllas i online på http://www.ratansfiber.se/ansokan/ 

mailto:kontakt@ratansfiber.se
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