
Medlemsmöte 26 september 
Ordförande Thomas Lennartsson hälsade alla välkomna och gav en allmän orientering av nuläget i 

föreningens situation. Därefter fick TEGABs företrädare Lars Melert ordet för att presentera hur 

förläggningsarbetet fortgår och hur planeringen är för de tre olika arbetsområdena.  

 

Arbetsområde 1, som utgör området kring Älgaslättsvägen i Istorp, Byslätt och västra delen av Broby, är 

det som kommit längst i genomförande och där tändning av fiber beräknas ske i mitten av november. Tre 

fastigheter i Byslätt påverkas av besked av samråd med Länsstyrelsen inför förläggning. 

Arbetsområde 2, som till största del utgör området kring Grimmaredsvägen i Istorp, kommer näst och 

där går markarbetet mot sin fullbordan. Första blåsning av fiber kommer att göras i kommande vecka. 

Där kommer tändning av fiber förhoppningsvis att ske före årsskiftet.  

Arbetsområde 3, östra Broby och Öxnevalla, har kommit rätt långt i genomförande, men där tillstånd av 

Trafikverket i viss mån påverkar hur arbetet i mark kan genomföras. 

TEGAB hoppas ändå att kunna slutföra arbete i mark i alla områden som planerat i år, men det kan bero 

på handläggningstid av inblandade myndigheter. Blåsning av fiber kommer att påbörjas efter att 

arbetsområde 2 är färdigt. 

 

Det fåtal fastigheter som kommer att försörjas av fiber via luftledning kommer att få denna i vinter enligt 

Varbergsortens Elkraft ek för. Dessa ledningar kommer att fästas i deras elstolpar, vilket bekostas av 

föreningen. 

 

Medlemmar påmindes om att borra genom yttervägg enligt instruktioner i TEGABs installationsguide, 

som finns på föreningen hemsida i fliken Byggdialog. Hålet genom ytterväggen skall tillåta 16 mm slang, 

och skall komma ut 5-6 cm under boxen som sitter på utsida vägg. 

 

Medlemmar uppmanas att följa TEGABs installationsguide, men kommentarer kom från medlemmar: 

- det bästa är att borra 15 cm över golvlisten snett neråt, för då får innerdelen plats ovanför hålet  

- har ytterväggen brädpanel kan en böjbar slang 20 mm dras innanför panelen så den kommer ut 

ovanför ytterdosan (om den sitter på mur), där tätningen för möss under ytterbrädan sitter. Det 

ger inget hål i ytterbrädan 

- att komma ut 5-6 cm under boxen på utsidan kan vara omöjligt om den sitter på stengrunden i 

knähöjd, då kan det bli dosa på murningen och hålet ovanför. 

 

Om medlem väljer att inte borra genom yttervägg själv, kan TEGAB åta sig detta mot en avgift à 400kr 

som medlem får betala själv och direkt till TEGAB. 

 

Bokning av installation av mediaomvandlare på insida fastighet kommer att kunna göras av medlem i 

aktuellt arbetsområde från vecka 45 enligt TEGAB, i systemet TimeCentre där medlem bokar tid själv. För 

varje dag finns åtta tidsmöjligheter att boka. Inbjudan till bokning görs via mail till medlem, och där 

mailadress saknas görs det per telefon. 

Installation av insida utrustning, dvs mediaomvandlare, ingår för alla medlemmar och för medlemmar 

som valt gruppanslutning lämnas över en påse med övrig utrustning till medlem vid installationen. 

 



Det ingår maximalt 5 meter kabel från boxen för installation på insida fastighet, och om medlem vill ha 

längre kabel så får medlem betala själv och direkt till TEGAB. När installation är slutförd i fastighet är den 

redo att aktiveras av medlem. 

 

Den mediaomvandlare som installeras i fastigheterna är den som kan felsökas av Telia, men om medlem 

byter ut denna mot en annan så är det inte säkert att Telias felsökning – vid behov – kan fungera. Därför 

bör mediaomvandlaren inte bytas ut i fastigheten. 

 

TEGAB rekommenderar att framöver stänga av elförsörjningen till mediaomvandlare på insida fastighet 

vid åskväder, då elen – inte fibern – kan slås ut av blixtnedslag. Det kan annars även fiberförsörjning och 

utrustning påverkas av negativt. 

 

På fråga om trådlös försörjning av TV i fastighet förordar TEGAB trådburen försörjning, men att trådlös 

kan fungera beroende på fastighet och närhet till mediaomvandlare. 

Den privata utrustningen kan i många fall innebära att hastighet på t ex bredband inte upplevs öka och 

nå angiven hastighet i avtalet för fiber. Det beror oftast på att den privata utrustningen är av äldre 

årgång och inte har önskad kapacitet. 

 

Thomas gav kort information om att föreningen har god ekonomi men att det i nuläget inte är möjligt att 

redovisa en slutlig summa för varje anslutning kommer att kosta. Tills vidare tar föreningen ut en insats 

om 20 000kr per anslutning, vilket förhoppningsvis till slut kommer att justeras nedåt.  

Föreningen fick beviljat en uppdaterad projektbudget i juni 2019 av Jordbruksverket, då den förra skrevs 

2015 innan upphandling gjorts eller erfarenheter fanns av markarbete och samförläggning med 

Varbergsortens Elkraft ek för - en samförläggning som har ökat sett från ursprunglig plan. 

Ansökan om delutbetalningar av beviljat stöd från Jordbruksverket görs kontinuerligt sedan maj 2019, 

men handläggningstiden är lång. Ansökan till Sparbanksstiftelsen Varberg om utbetalning av bidrag 

kommer att göras per arbetsområde så snart fibern i respektive område är tänd. 

En enklare översikt av nuläget kommer att finnas på hemsidan inom kort, medan ordinarie redovisning 

sker på kommande årsmöte. 

 

Sedan gavs information om hur medlem kan aktivera fiber och för dem som valt det, gruppanslutningen 

med Telia, när fibern väl är tänd. Denna information redovisas separat på föreningens hemsida efter 

uppmaning av medlem. 

Vid avslutning av mötet fanns möjlighet att fråga och få svar enskilt av styrelseledamöter och TEGAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 


