
Information	  om	  våra	  vägar,	  fiberdragning	  och	  vatten.	  
	  
Bakgrund	  
IP-‐Only	  har	  fått	  tillstånd	  av	  Flens	  Kommun	  att	  förse	  oss	  med	  fibernät.	  Samfälligheten	  har	  
avtal	  beträffande	  våra	  vägar	  med	  IP-‐only.	  Varje	  medlem	  som	  tecknat	  avtal	  med	  IP-‐only	  
har	  i	  det	  avtalet	  ansvar	  för	  arbetet	  på	  egen	  tomt	  gentemot	  IP-‐only.	  Vid	  sådana	  problem	  
ska	  kontakt	  ske	  mellan	  tomtägare	  och	  IP-‐only.	  
Arbetet	  startade	  under	  sensommaren/hösten	  2017	  med	  löfte	  från	  IP-‐only	  att	  fiber-‐
dragningen	  skulle	  vara	  klar	  under	  våren	  2018.	  Som	  alla	  känner	  till	  är	  arbetet	  inte	  
slutfört	  ännu.	  Detta	  beroende	  på	  flera	  orsaker	  bl.a.	  har	  man	  vid	  uppgrävning	  för	  
fibernedläggning	  ”träffat	  på”	  en	  fornlämning.	  Samt	  att	  den	  första	  grävnings-‐
entreprenören	  gick	  i	  konkurs	  under	  arbetets	  gång.	  IP-‐only/Netel	  hade	  svårt	  att	  med	  kort	  
varsel	  få	  tag	  i	  en	  annan	  grävfirma.	  
	  
Våra	  vägar	  
Vid	  nedgrävning	  av	  fiber	  har	  våra	  vägar	  delvis	  förstörts	  och	  ska	  återställas	  av	  IP-‐only.	  
Enligt	  den	  uppgörelse	  som	  Samfälligheten	  har	  med	  IP-‐only	  ska	  detta	  göras	  när	  allt	  
arbete	  är	  färdigt	  med	  fiberdragningen	  och	  utföras	  av	  Dolk.	  Dolk	  som	  vi	  har	  avtal	  med	  för	  
skötsel	  av	  våra	  vägar.	  Om	  vi	  går	  in	  och	  åtgärdar	  vägarna	  nu,	  kan	  IP-‐only	  hävda	  att	  vi	  då	  
har	  tagit	  över	  ansvaret	  för	  återställningen	  och	  att	  vägarna	  inte	  är	  i	  det	  skick	  som	  de	  var	  
när	  de	  avslutade	  sina	  grävningar.	  
Styrelsen	  har	  försökt	  att	  få	  en	  tidigarelagd	  påbörjan	  av	  återställningen.	  	  Om	  vi	  påbörjar	  
återställningen	  innan	  allt	  arbete	  är	  färdigt	  finns	  en	  stor	  risk	  att	  vi	  inte	  kommer	  att	  få	  
betalt	  av	  IP-‐only	  för	  det	  utförda	  arbetet.	  Styrelsen	  har	  gjort	  bedömningen	  att	  inte	  ta	  den	  
risken	  då	  kostnaden	  för	  Samfälligheten	  kan	  bli	  betydande.	  	  
Kontakter	  med	  IP-‐only/Netel	  sker	  kontinuerligt.	  	  
Vi	  hoppas	  att	  alla	  kan	  stå	  ut	  med	  att	  vägarna	  är	  i	  dåligt	  skick	  och	  får	  köra	  försiktigt	  till	  
allt	  är	  klart.	  
Då	  allt	  är	  klart	  kommer	  också	  skrapning,	  sladdning	  och	  saltning	  ske.	  Det	  går	  inte	  att	  göra	  
detta	  med	  gott	  resultat	  då	  det	  är	  så	  torrt	  som	  det	  är	  nu.	  
Den	  11	  juli	  besiktigades	  vägarna	  av	  regionschefen	  för	  IP-‐only,	  Elias	  Hanna	  från	  Netel	  och	  
Sonny	  Björk.	  Det	  kunde	  konstateras	  att	  det	  finns	  några	  gropar	  i	  vägbanan	  och	  att	  vägen	  
sjunkit	  något	  vid	  ett	  par	  grävningar.	  I	  övrigt	  är	  det	  inga	  problem	  med	  vägarna.	  
	  
Fiberdragning	  
Enligt	  tidigare	  information	  från	  Netel	  ska	  arbetet	  vara	  klart	  om	  två	  till	  tre	  veckor.	  Denna	  
tidsplan	  håller	  inte	  på	  grund	  av	  de	  många	  stopp	  (19	  st)	  som	  finns	  i	  de	  sk	  ”stammarna”.	  
Stoppen	  beror	  på	  att	  stammarna	  kommit	  i	  kläm	  vid	  återfyllningarna	  efter	  gjorda	  
nergrävningar.	  Detta	  tar	  tid	  och	  ytterligare	  grävningar	  måste	  till.	  Orsaken	  beror	  på	  	  
”klantigheten”	  hos	  den	  första	  grävfirman.	  
Ytterligare	  fördröjning	  kommer	  att	  uppstå	  efter	  den	  nuvarande	  firman,	  som	  gör	  ett	  
mycket	  bra	  jobb,	  har	  semester	  några	  veckor	  framåt.	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  de	  olägenheter	  vi	  haft	  med	  detta	  kommer	  att	  övervägas	  av	  att	  vi	  fått	  fiber	  
till	  ett	  mycket	  förmånligt	  pris.	  
	  
Vatten	  
Vi	  vill	  samtidigt	  påpeka	  att	  Samfällighetens	  vattensystem	  bara	  är	  avsett	  för	  att	  
distribuera	  hushållsvatten,	  d.v.s.	  dricksvatten	  samt	  vatten	  för	  matlagning	  och	  för	  



personlig	  hygien.	  I	  år	  är	  grundvattnet	  åter	  igen	  mycket	  lågt.	  Det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  vi	  
använder	  vattnet	  med	  försiktighet	  och	  t.ex.	  inte	  använder	  vattnet	  till	  
trädgårdsbevattning	  eller	  biltvätt	  som	  är	  förbjudet.	  
Då	  lågt	  tryck	  eller	  stopp	  i	  vattenledningarna	  uppstår,	  beror	  det	  med	  största	  sannolikhet	  
att	  någon	  eller	  några	  grannar	  tar	  ut	  för	  mycket	  vatten.	  Vi	  måste	  helt	  enkelt	  vara	  
solidariska	  med	  varandra	  när	  det	  gäller	  vattnet	  även	  om	  gräsmattor	  och	  rabatter	  torkar	  
för	  oss	  som	  inte	  har	  sjövatten.	  
	  
Med	  hopp	  om	  att	  vi	  får	  en	  trevlig	  fortsättning	  på	  sommaren!!	  
	  
För	  styrelsen	  i	  Lövåsens	  Samfällighetsförening	  
Sonny	  Björk	  	  
Ordförande	  


