
Korta minnesanteckningar från första informationsmötet om Byanät – via fiber i Mörtjuk, 

Hakarp och Björstorpsvägen.  

 
Välbesökt möte med ett trettiotal deltagare. Initiativtagarna Tor Wolgast och Lasse Bourelius berättade 

lite om bakgrunden och varför hushållen bör ansluta sig till fiber. Läs gärna kallelsen.  

Lasse och Tor hade tidigare under dagen besökt Länsstyrelsen för att lära sig mer om regler och villkor 

för att få ekonomiskt stöd vid fiberdragning. Deadline sista augusti. Projektstart inom 6 månader från 

beviljat projekt.  

En viktig komponent i vårt byanät är att det finns sk kanalisation (tomslang) dragen från bron 

Hakarpsvägen – Väbyvägen fram till Tors fastighet. Det saknas en liten bit vid ån, men efter bron så 

finns det ytterliga tomslang dragen fram till Kullåkra. Detta kommer att underlätta.  

Jens Hansen driftschef El & Bredband, miljöteknik Ronneby redogjorde för hur de kan genomföra ett 

projekt åt oss. I Ronneby kommun är det samma avgift för alla dvs 20 000:- oavsett om man bor i stan 

eller på landet. Projekten ska vara självfinansierade dvs kommunen skjuter inte till några pengar utan 

det är projektstödet och avgiften som ska klara utgifterna. För att utbyggnaden ska gå ihop sig gäller 

det att få en så hög anslutningsgrad som möjligt och att det inte blir för långa avstånd.  

Anslutningsgraden beräknas på de fastigheter som är permanentbostäder (folkbokförda personer), men 

fritidshus får ansluta för samma kostnad. Miljöteknik gräver fram till tomtgränsen och sista biten får 

man ordna själv. Grävdjup 40 cm. Anslutning var som helst i huset. Sen lägger miljöteknik ner slang och 

fiber samt sätter upp ett datauttag i huset. Inga tillkommande kostnader utom det abonnemang man 

vill ha (TV med olika kanalpaket, Bredband, Ip-telefoni osv). Detta kan man läsa mer om på 

www.ronnebyporten.se . Miljöteknik tar helhetsansvaret och även om det skulle tillkomma oväntade 

kostnader så är det samma avgift.  

Om vi väljer miljöteknik så slipper vi genomföra detta själva med en ekonomisk förening, upphandling 

av grävning och kabeldragning (krav för att få stöd) m.m.  

Det miljöteknik vill att vi gör är:  

1. Markera på en karta vilka hushåll vi som vi vill tillfråga om deltagande.  

2. Gör en första intresseförfrågan (ej bindande) för att vi ska kunna beräkna anslutningsgraden.  

3. Se över vilka fastighetsägare som det behövs markavtal med samt ledningsrätt.  

4. Bilda en enkel förening/projektgrupp som håller ihop kontakterna med miljöteknik.  

5. Engagera de boende för att få en hög anslutningsgrad när det är dags för intresseavtal (bindande).  

6. Föreningen får hålla kontakten med markägare. Miljöteknik tar fram markavtalen, men vi får fixa 

underskrifterna.  

En rad frågor ställdes till Jens men mötet var samstämmigt om att allt blir enklare om Miljöteknik tar 

helhetsansvaret. Dessutom försvinner risken för oväntade kostnader.  

På mötet utsågs en liten projektgrupp och som vid behov tar till sig andra resurspersoner. Initialt blir 

det Tor Wolgast, Lasse Bourelius, Mikael Grunditz och Nils-Arne Håkansson.  

 

Efter mötet bestämdes också att vi redan nu går ut med en icke bindande intresseanmälan. På mötet 

var det en rad personer som skrev upp sig för ytterligare information och nyhetsbrev.  

Eftersom vi redan nu ska försöka få ihop en intresseanmälan (icke bindande)  behöver de som tidigare 

anmält sig till nyhetsbrevet komplettera denna med detta.  Maila Lasse på bourelius@gmail.com eller 

fyll i formuläret en gång till http://bourelius.se/anmalan/  och med de två kompletterande frågorna på 

slutet. Vi har också valt att lägga ut vilka som anmält sig via en länk som finns på den sidan.  
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