
Södra FiberLänken 
 

Här kommer information kring den påbörjade bredbandslänken från Lycksele via Knaften, 

Vänjaurbäck, Vänjaurträsk och Skarda till Örträsk. Den planerade dragningen skall vara 

slutförd den 31 december 2014 och kontaktpersoner på bägge sidorna av sjön hittar ni 

här nedan. Om ni har några funderingar så kontakta dessa: 

 

Västra sidan:  

Ros-Mari Thorén, thoren55@hotmail.com, 070-390 54 61 

Olle Svensson, olsven@zeta.telenordia.se, 070-312 08 26 

 

Östra sidan: 

Agneta Höglund, agneta@ortrask.se, 073-049 59 32 
Åke Runnman, ake@runnman.se, 070-282 00 02 

Information kommer att kontinuerligt läggas in på www.ortrask.se under länken Södra 
FiberLänken i menyn till vänster. 

I samband med att ni undertecknar avtalet om anslutning till fiberlänken ber vi er att 

sätta in en deposition på 7000:- på bankgiro 5374-3753 (ÖIHF). Vid inbetalning ber vi er 

att märka inbetalningen: SFL och fastighetsbeteckning (tex Örträsk 32:1) och namn. 

Efter anslutning av respektive fastighet kommer ni att få inbetalningsuppgifter för själva 

anslutningen som ska betalas till kommunen. Anslutningsavgiften är 6250:-.  

Notera att både det undertecknade avtalet och depositionsavgiften krävs för att 

det ska bli någon anslutning och det kommer INTE att skickas ut någon 

påminnelse om anslutning. Om man INTE vill ansluta sig skickar man tillbaka 

anslutningsavtalet med ett NEJ skrivet så vi vet vilka vi kan ta bort från själva 
grävningen. 

Med denna information får ni ett avtal om anslutning som ni undertecknar och skickar 

tillbaka senast den 21 februari. Ni som äger mark längs den tänkta grävningen måste 

även godkänna ett markägaravtal som också bifogas. Även markägaravtalen vill vi ha 

tillbaka senast den 21 februari. Frankerat svarskuvert bifogas också. Markägaravtalen 

måste alla delägare till fastigheten skriva under medan anslutningsavtalet räcker med en 
delägare.  

Vi har för avsikt att låta en entreprenör ta hand om hela arbetet så att ingen ska behöva 

stå och gräva själv för hand. Vid de sista decimetrarna in mot varje fastighet blir det 

spadgrävning och där måste vi hjälpas åt så att alla får sin anslutning utförd. De som har 

kraft i armar och ben får hjälpa de som inte är lika kraftfulla. Vi kommer att dela den 

totala kostnaden för byns grävning på det antal anslutningar som har anmälts så alla 

kommer att betala lika mycket. Det blir ogörligt att försöka beräkna varje fastighets 

avstånd och grävning och sedan fördela kostnaderna relaterat till detta. Kommer den 

totala summan att bli lägre än depositionen kommer mellanskillnaden att återbetalas 

men kommer kostnaden att bli högre än depositionen kommer en kompletterande 

ersättning att krävas in. Vi kan i dagsläget inte säga med exakthet vilken den slutliga 

kostnaden blir eftersom vi inte hunnit avstämma mot kommunen och mot den blivande 

entreprenören. Det finns möjlighet att nyttja ROT-avdraget för delar av denna 

installation. 

All grävning in till respektive fastighet sköts av byns entreprenör även om det är 

kommunens entreprenör som gräver huvuddragningen. Detta gäller sträckan från 

Kvarnforsen ner till Öredahls, från Elfvings till avtagsvägen ner till Lövnäset och vägen 

från Fårberget till Bjurholmsgränsen. 
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Dragningen av fibern är inte slutligt fastställd och därför kan vi inte gå ut med en karta 

ännu. Kommunens entreprenör gräver fram till Gertrud Öredahl och där tar vår 

entreprenör över. Efter Elfvings tar kommunens entreprenör över igen och gräver förbi 

Utifällan, Fårberget, Sörsidan till avtagsvägen ner mot Lövnäset där vårt åtagande tar 

över igen och vi gräver sedan upp till Mörtbäcksbränna. Från Utifällan ner mot Malmby är 

det vi som gräver medan sträckan Fårberget mot Bjurholm, väg 353, är kommunens del. 

Huvuddragningen blir från Skarda via bron över Örån i norra änden av sjön, längs vägen 

ner mot byn. Inne i Örträsk kommer den förmodligen att följa den gamla byavägen med 

början ovanför Öhrman/Jengvert och ner in i byn och går vidare förbi Kärlekskroken 

bakom Christer Johanssons fastighet och vidare bakom tomterna längs Storgatan på 

sidan mot sjön. Den fortsätter upp längs Fridas gränd och vidare mellan skolan och 

kyrkan, rundar bakom Öregården och vidare parallellt med vägen till Elfvings där den 

ansluter till vägen mot Utifällan.  

Från skolan kommer en anslutning att finnas till fastigheterna på andra sidan Storgatan 

och till husen längs Ringvägen. Denna läggs mellan tomterna hela vägen mellan 

industrihuset och Ankdammen.  

Från Utifällan går en linje längs vägen under Malberget till sista fastigheten inom 

Lycksele kommun som vill ansluta sig. En annan linje går vidare över bron till Fårberget 

och sedan upp mot Sörsidan och Västra Örträsk. Från Fårberget leder en anslutning ner 

längs vägen mot Bjurholm för att ge fastigheterna längs väg 353 möjlighet till anslutning. 

Denna anslutning kommer så småningom att bindas ihop med Bjurholms ledningar för att 
öka möjligheterna att ha en säker uppkoppling.  

Från Fårberget följer sedan linan väg 353 mot Västra Örträsk. Där bebyggelsen tätnar i 

Västra Örträsk blir det en förgrening som täcker upp alla fastigheterna på bägge sidor av 

vägen och sedan fortsätter dragningen enligt förslaget upp till Svenssons på 

Mörtbäcksbränna. Den knapphändiga beskrivningen över dragningen i Västra Örträsk 

beror på att den slutliga dragningen måste undersökas noggrannare. På östra sidan finns 

ett bekräftat förslag sedan 2002 som använts som underlag, men även det kommer att 
gås igenom ytterligare. 

Den slutliga dragningen kommer naturligtvis att bero på vilka fastigheter som ansluter 

sig och den slutliga kostnaden kommer också att bero på hur många som ansluter sig. 

Noteras bör att en anslutning i efterhand kan komma att kosta upp mot det dubbla 

jämfört med en anslutning nu och där står man också ensam med grävningen till sin 
fastighet. 

Förbindelsen ner till Örträsk byggs med 1 Gbit/s och till anslutna fastigheter kommer 

100Mbit/s att levereras. Denna utrustning är senare uppgraderingsbar till 1 Gbit/s, men 

projektet beräknar att redan 100 Mbit/s är nog för att erbjuda tillräcklig kapacitet för att 

täcka alla önskemål utan begränsningar. Nätet är en del av det så kallade AC-Net som är 
ett bredbandsnät med anslutningar till alla Västerbottens kommuner. 

Räkna med att ni med denna anslutning inte bara kommer att erhålla en snabb internet-

koppling. Ni kommer dessutom att kunna använda fiberanslutningen till TV, telefoni och 

trygghetslarm. Det sista när Lycksele har bytt ut sitt analoga system mot det digitala, 

detta enligt direktiv från Socialstyrelsen som uppmanar alla kommuner att ersätta det 
gamla systemet med digitalt system för att öka säkerheten. 

Om ni redan nu vet att ni har jordvärme eller elkablar som ni själva lagt ner och som kan 

riskera att grävas av så skulle vi kontaktpersoner uppskatta om vi fick information om 

var och på vilket djup dessa hinder ligger. Då kan vi eventuellt ändra dragning och se till 
att inte någon ska bli lidande. 


