
Minnesanteck ningar från möte Med Ragunda kommun, ServaNet och Förenade Fiberbyar                            
19 augusti 2015 på Borggården i Borgvattnet. 

 

Närvarande: Jonas Andersson, Tommy Lundkvist, Anna-Märta Johansson och Jim Salomonsson från 
Ragunda kommun, Mattias Strömqvist, ServaNet, Leif Fagerlind, Halvard Thalen, Fullsjön, Kerstin 
Torgersson, Mikael Eklund, Borgvattnet, Malin Nilsson, Erik Ohlsson, Köttsjön, Gertrud Olsson, Görvik 
och Eivor Frestadius, Sörviken. 

 

Svar på frågeformuläret som skickades ut inför mötet. 

1. Mattias: Förstudien är projekterad av ServaNet för byarna. Kartor och materialåtgång är 
beräknade och levererat till Förenade Fiberbyar (FF). Nytt material kommer hela tiden.  

Beslöts att Mattias tar fram ett budgetpris för accessnätet och priser för material. 

2. Mattias: Ansökan var inskickad till Tillväxtverket i våras men återreturnerades av Tillväxtverket 
som vill ha kompletteringar av en marknadsanalys. Föreslogs att binda ihop ortsammanhängande nät 
med Sollefteå-Hammerdal och Mårdsjön. Köttsjöns by är svår. Måste titta på andra lösningar t ex 
radiolänk eller utbyggnad av 4G master. 

3. Tar lång tid för Jordbruksverket att bereda ärenden. Behöver ha 1 år på sig före byggstart. 4 års 
plan för ortsammanbindande av nätet. 

4. 50 % från Tillväxtverket, resterande från Region Jämtland-Härjedalen + kommunen. Kostnad 
beräknad till ca 5.7 mkr. Transportnätets kostnader är 0. ServaNet sköter drift och underhåll. 
Accesspunkt ev i Borgvattnet och en brunn i varje by. 

5. Redan besvarad 

6. Ja. ServaNet söker även hos Trafikverket. 

7. Mattias: Ansökan kommer att lämnas in i oktober 2015. Ev klart 2018. Kommer att lämna in 
ansökan för accessnätet  tillsammans med transportnätet. För att få med fler medlemmar och att få 
behålla de medlemmar som finns idag kommer information i Ragundabladet att skickas ut. 

Beslöts att Mattias skickar broschyrer till Kerstin angående ServaNets upplägg om avbetalning. 

Diskuterades om ett alternativ med en 4G mast till Köttsjön. En uppgradering av masten i 
Borgvattnet kommer att ske med Tele2 och Telenor. 

Uppgradera telefonen eller simkortet till 4G. Anna-Märta informerar Kerstin om uppgraderingen om 
mobilt bredband. 

8. Politiska beslut måste tas på alla projekt. Kommunen kan då efter beslut söka medel i 
landsbygdsprogrammet.  
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Drift och underhåll av accessnätet sker av ServaNet då de är kommunikationsoperatör. Om man 
bygger nätet själv kan fortfarande ServaNet stå för drift och underhåll.  

Anna-Märta och Mattias kommer att göra en utbyggnadsplan för bredband och överlämna till 
politikerna i kommunen. Den ska innehålla tidsplan och kostnader. Den ska också innehålla alternativ 
om kostnaden för fiberdragningen blir för hög. Klar under våren 2016. Finns att tillgå på Ragunda 
kommuns hemsida och Ragundabladet. 

9. Nej. Kommunen kommer att äga nätet. ServaNet äger inga nät. 

10. Nej. Stöd via Jordbruksverket/Länsstyrelsen och Vindkraftsmedel. 

11. Tills vidare är 4G lösningen. 

12. Kommunen styr besluten var kanalisation ska byggas. 

13. Nej. Statkraft måste gå via Lungsjön till Ögonfägnaden /Björkhöjden därav bidrag från SSVAB. 

14. Ett förslag är att gå samman med Stugun-Mårdsjön-Skyttmon-Borgvattnet-Fullsjön-Björkvattnet. 

 

Vid protokollet 

Eivor Frestadius   

    


