
 

 

 

Översyn teknisk infrastruktur 

Vi i Ljungs samfällighet äger själva infrastrukturen kring vårt fibernät. Detta ger oss en stor fördel sett till 
att vi inte är bundna till någon leverantör utan kan fritt välja och ställa olika leverantörer mot varandra. 
Dock innebär ägandet att vi själva ansvarar för underhållet. Fibernätet byggdes 2009 och ingenting är 
gjort sedan dess. 

IT-gruppen, bestående av Pär Rådström och Stefan Sundqvist, har under hösten/vintern gått igenom det 
befintliga fibernätverket och tagit fram en plan på de åtgärder som behövs i form av renovering och 
utbyte av hårdvara.  

Därefter gjordes en offertförfrågan till flera företag med det framtagna materialet som underlag. Endast 
ett företag återkom med svar, PHL Nätproduktion AB, och efter att ha haft en genomgång med Håkan 
Berglie från PHL på plats så har vi nu fått in en offert på föreslagna åtgärder. 

Följande punkter ingår i offerten: 

• Dokumentation och uppmätning av kabeldragningar 
• Omsvetsning av fiberskarvar 
• Eventuella nydragningar av fiber mellan fastighet och teknikhus vid behov  
• Renovering av fiberkabelkopplingar i vägskåpen 
• Nytt väggfast fiberuttag i varje hus 

IT-gruppen bedömer att åtgärderna måste göras snarast för att vi fortsättningsvis ska få en stabil leverans 
via fibern till samtliga hushåll. 

Renoveringen kommer att innebära extradebiteringar under 2015 för samtliga av samfällighetens 
medlemmar. Den extra kostnaden ska ses som en nödvändig underhållsavgift för att kunna bibehålla 
tillgången till internet via vårt fibernät. Väljer vi att inte anta offerten och istället ta hit en tekniker varje 
gång det blir problem, ”lappa och laga”, kommer dels kostnaderna över tid bli betydligt högre, dels är det 
väldigt svårt att få tag i företag som är intresserade av att komma hit för så små jobb. 

Styrelsen är helt på IT-gruppens linje och förespråkar ett antagande av offerten. En motion kommer att 
lämnas in på årsstämman där styrelsen föreslår att offerten antas och finansieras via extradebiteringar. 

Vid tekniska frågor kring åtgärderna, kontakta vår IT-grupp på adressen itgruppen@ljungsam.se. 

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@ljungsam.se. 
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