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Avslutade fiberprojekt 2019

Under året har vi genomfört ett flertal olika fiberprojekt: Grossbol norra med
nästan 60 stycken nya kunder, Lillmyrsvägen, Bergviksvägen och förtätningar på
redan utbyggda områden. Vi har också slutfört ett stort projekt med Eltel Networks
som totalentreprenör och det är Landsbygdsprogrammet. I det projektet har vi
anslutit 39 fastboende kunder på landsbygd som Region Värmland, Länsstyrelsen
och Jordbruksverket ansåg att det inte var kommersiellt gångbart att bygga fiber
till. I och med detta projekt och de ERUF-sträckor som tidigare grävts har vi nu
bundit ihop och utökat vårt nät ytterligare så att vi nu kan erbjuda fler kunder på
landsbygden fiber.

Planerade fiberprojekt 2020

Detta år har vi förhoppningar om att kunna genomföra utbyggnad till bland annat:
Hagen, Mosserud (Blysjön), Visterud och delar av Övre Ullerud. Vi har skickat ut
information och beställningsblanketter till nästan 300 hushåll inom dessa områden
som vi hoppas är intresserade av fiber. Mer information om beslut gällande
utbyggnaden kommer skickas ut till samtliga kunder i områdena inom några
månader.

Två stycken tillkommande tjänsteleverantörer i vårt öppna nät

Under 2019 har ni nu tillgång till två stycken nya tjänsteleverantörer i vårt öppna
nät – Riksnet för privatpersoner och Visolit för företag. Riksnet är en del av Telia
Company och har funnits på marknaden sedan 2004. Visolit hette tidigare
TeleComputing och jobbar bland annat med molntjänster och säkerhet för små och
medelstora företag.

Kil Stadsnät och Årjäng är nya medlemmar i vårt samverkansbolag
MittNät

Vårt samverkansbolag MittNät där sju stycken kommunala stadsnät samarbetar har
nu blivit nio. Kils Stadsnät och Årjängs stadsnät har under året antagits som nya
medlemmar och kommer under 2020 att ansluta sig. Forshaga Fibernät och Kil
Stadsnät har också ingått ett nytt eget samarbete där vi bland annat kommer bland
annat att dela på jourverksamhet och kundtjänst. Läs mer här
http://www.mynewsdesk.com/se/karlstads-el-ochstadsnat/pressreleases/mittnaet-vaexer-sju-stadsnaet-blir-nio-2920725.

Driftsäkerhet

Vi jobbar aktivt tillsammans med de andra samverkansnäten för att säkerställa
driftsäkerheten i vårt nät. Under året har vi tyvärr haft några oförutsedda avbrott
till följd av nattliga underhåll och uppgraderingar men dessa arbeten är nödvändiga
då nätet växer fort både i storlek och med antal nya kunder och då måste
mjukvaran uppgraderas med jämna mellanrum för att kunna hålla samma höga
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standard. I övrigt har vi varit förskonade från stora avgrävningar och stora
strömavbrott. Om det skulle bli strömavbrott har vi numer batteribackup som ska
hoppa in som reservkraft och säkra driften i några timmar ända till strömmen
förhoppningsvis är tillbaka.

Isabell Hult tillbaka efter föräldraledighet

Isabell Hult som varit föräldraledig i drygt två år är nu tillbaka på heltid för att
jobba med de administrativa uppgifterna och kundtjänst åt Forshaga Fibernät och
Kils Stadsnät tillsammans med Linda Jungarå. Du når oss enklast genom att mejla
info@forshagafibernat.se eller ringa 054-562272.

Viktigt att du anmäler på Ledningskollen.se innan du gräver på din
tomt

Innan du ska göra arbete på din tomt är det väldigt viktigt att du gör ett ärende
hos Ledningskollen.se. Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen och syftet med den
kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning,
planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Alla ledningsägare har skyldighet
att göra utmärkning på ett ledningsärende: orange = tele, gul = el och grön = fiber. Se mer
på https://www.ledningskollen.se/.

Antal kunder anslutna till Forshaga Fibernät: 3010 stycken
God fortsättning önskar vi på Forshaga Fibernät!
/Linda, Isabell, Jonas, Fredrik och Anders
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