Norröra 20190804

Mötesprotokoll, BSN Fiber års-/informationsmöte
1. Ordförande Per Grahn-Möller öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Ordförande presenterade BSN Fibers styrelse:
1. Per Grahn-Möller (Söderöra)
2. Thomas Grundsten (Söderöra)
3. Henrik Söderman (Bodskär)
4. Gert Söderman (Bodskär)
5. Rolf Elliot (Norröra)
Efter mötet har ytterligare en kommit till: Patric Seeman (Norröra)
3. Historik och aktuell status
BSN Fiber grundades 2012 och fungerar som en intressegrupp för etablering av fibernät på
Norröra, Söderöra och Bodskär. BSN Fiber har tittat på flera olika lösningar tidigare, bland
annat fast fiber och WIFI-nät:
•

Gammal lösning 1:
Fast fiber från Blidö (dragning av fiberkabel ifrån Förängsuddens fiberförening).
Förprojektering gjord av ByNet (numera IP-only).
Ansökte om etableringsstöd hos länsstyrelsen men ingen tilldelning av medel då vi inte
uppfyllde kriterierna.
Estimerad kostnad* per anslutning (till tomtgräns): 30-35 tkr
*) Med bidrag om 50% av kostnaden ifrån Länsstyrelsen

•

Gammal lösning 2: WIFI-nät via master på Söderöra/Norröra
Lösning med WIFI-sändare/mottagare från mast på Blidö eller Svartlöga.
Förprojektering gjord av Teracom
Varken Tele2 eller Telia kan tillhandahålla plats för vår utrustning i sina master
(Blidö/Svartlöga)
Estimerad kostnad: 15-20tkr per anslutning

4. Aktuella alternativ för BSN Fiber
• Alternativ idag 1: Dragning av fiberkabel ifrån Parkudden av Förängsuddens fiberförening
(Blidö). Detta är vår primära lösning.
Tekniskt stöd ifrån Förängsuddens fiberförening
Förprojektering gjord av IP-Only
Estimerad kostnad per anslutning (till tomtgräns): ca 30 tkr
Till detta tillkommer arbete/kostnad för att gräva ner kabeln fram till huset. Dock så kan
alla med gammal fast telefon använda det ”gula rör” som användes till telefonledningen
som ligger ifrån närmaste telestolpe fram till huset där telefonen fanns.
Vad krävs:
o Upplåtelseavtal med enskilda markägare samt samfälligheter
o Bygglov för nodhus
•

Alternativ idag 2/2: Kombinationslösning WIFI-nät/fiber
Lösningen kommer ifrån Bluecom (teknikleverantör till Teracom som tagit över
affärssidan för Air2Fibre) baserad på Teracomlösningen med WIFI-sändare/mottagare

från mast på Söderöra och Norröra men fibermatning ifrån Parkudden av Förängsuddens
fiberförening
Estimerad kostnad: 20tkr*) + kostnad för fiberdragning från Parkudden till mast på
Söderöra.
*) Kostnad baserad på Teracomlösningen
Vad krävs:
o Fri sikt ifrån mast till mottagare på huskropp hos medlem
o Bygglov för master
5. Hur kan vi minska kostnaderna?
• Hjälpa till vid/underlätta för grävning (enskilt största kostnaden)
• Hjälpa till vid tecknandet av markupplåtelseavtal
6. Nätdragning, Norröra (OBS!! Preliminär karta, inte komplett)

7. Nätdragning, Söderöra/Bodskär (OBS!! Preliminär karta, inte komplett)

8. Vägen framåt
1. Fastställa nätkartan så att ett korrekt estimat kan tas fram. Vi återkommer så snart
detta blir möjligt.
2. Kontraktera lokala entreprenörer för grävning och andra tjänster
3. Engagera medlemmar i arbetet i föreningen
Ju mer vi gör inom föreningen, desto mindre kostnad för nätet!!
9. Mötet avslutades
Har du frågor så uppmanar vi dig att ställa dessa i Facebook-gruppen BSN Fiber. Om du inte har
Facebook, skicka ett ebrev till bsn.fiber@gmail.com eller sök upp någon i föreningen.

Vid tangentbordet för BSN Fiber,
Per Grahn-Möller

