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Verksamhetsberättelse
Vi gick ur 2014 med ett då nylanserat erbjudande från Uppsala Stadsnät att beställa fiber, och 
arrangerade i januari två mycket välbesökta allmänna träffar (Gåvsta skola och Tuna Bygdegård). 
Vi behövde nu gå från att folk anmält intresse (ej 
bindande) till att faktiskt beställa. Markägarna ville 
byNet och Stadsnätet träffa separat och senare.

Stadsnätet delade in projektet i fyra delområden: 
Etapp Norr, Öst, Väst och Syd. Varje etapp måste 
dels få tillräckligt många beställningar för att byggas,
dels skulle områden som först nådde 75% av boende
prioriteras först. Detta blev Väst och Syd.

Det första markägarmötet genomfördes i mars 
(Västra etappen). Ersättningen för intrånget 
diskuterades och att det hade varit bättre att 
träffa och förankra sig med markägarna först, 
innan införsäljning. På mötet framhölls att vill-
koren skulle vara lika för alla, och att projektet 
är viktigt för bygden. Bl.a. Frötuna och Kyrkan 
valde av det skälet att skriva kontrakt och avstå 
ersättning för att stötta projektet.

Under våren hade vi fortsatt bra samarbete med ICA Vallby som ställde upp med plats för 
beställningsblanketter och lämnade ut de små blåvita skyltar att ”Fastigheten ska anslutas till 
Uppsala Stadsnät”, som under året vuxit fram vid infarter och husknutar över hela 
rasbobygden. 

Under hela våren jobbade vi 
med information för att alla 
etapperna skulle nå tillräcklig 
anslutningsgrad. Dvs. inte bara 
Västra och Södra som blev klara 
redan under första kvartalet. 
Rickard Garland och Magnus 
Jewert satte t.ex. upp skyltar 
som RIS bekostat i Östra etappen, 
och Gunilla Zetterling ledde mot-
svarande arbete i Norra. 

Under april/maj satte Uppsala Stadsnät sina säljare på projektet så alla etapper skulle nå sina 
mål.  De deltog också på aprilmötet med Rasbo I Samverkan och berättade om intrycken från 
bygden. 

Vi har under året fortsatt utveckla hemsidan med kartor och att ge löpande 
uppdateringar via nyhetsmail, Facebook och Twitter. 
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På vårt uppslag bestämde Stadsnätet i juni att 
efter-skänka kravet på minsta antal beställningar 
till Norra etappen om många skulle sprida 
informa-tion om vårt samarbete i projektet. 

Under två veckor delade och gillade Facebook-
användare ett foto av en vägskylt-uppsättning i 
sån omfattning att vi nådde nästan 40.000 
personer. Kravet för Norra etappen efterskänktes 
förstås – och senare nådde Östra etappen sitt 
antalsmål. 

I augusti 2015 hade alla etapper tillräckligt med beställningar och det lokala åtagandet var då 
uppfyllt. Uppsala Stadsnät och deras entreprenör byNet ska bygga nätet enligt vår 
uppgörelse. 
- Vi valde ändå att fortsätta jobba för projektet för ett så smidigt genomförande som möjligt.

Under hösten bjöd vi ut Uppsala Stadsnät till bygdedagarna ”
Tuna visar” respektive Stavbydagen. Detta för att fler skulle 
få hjälp att värdera fibererbjudandet. 
Alla informationskanaler användes för att få ut information 
om tider och program med mera och därmed stötta de lokala 
evenemangen.  

Flera saker inträffar sen som tillsammans försenar projektet. Intrångsavtalet ifrågasätts vid ett mark-
ägarmöte i augusti. Efter granskning tillskjuter Rasbo I Samverkan 15.000 kr för en bra juridisk 
genomgång. Uppsala Stadsnät tar resten av juristnotan. När det nya godkända avtalet är klart går 
det inte längre samförlägga med Vattenfall. 
byNet byter bemanning och tappar momentum tillfälligt. 

December 2015 – Grävstart, Etapp Väst
Den första sträckan är från Storvreta mot Ica Vallby. UNT
täcker grävstarten i slutet av året, med artikeln 
”Fiberrevolution i Rasbo” och flera TV-inslag 
från bygden på samma tema:
• www.unt.se/4052846
• www.unt.se/4054520
• www.unt.se/4054836

Framåtblick 2016:
En mycket kall inledning på 2016 ger ordentlig tjäle, och fokus i början av 2016 blir administrativa 
frågor, inklusive att förbereda kommande etapper. Så snart förhållandena blir gynnsamma 
vill byNet komma igång med grävningen. Den nya bemanningen är nu varm i kläderna 
och 2016 vill vi börja skörda frukterna av allt arbete!

Björn Gullefors

Officiella grävstarten gick i slutet av 
2015. Sen kom jul och tjälen. 
Men snart hoppas byNet kunna gräva 
Västra, och därefter övriga etapper.


