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Fiber 
 
Det känns glädjande att komma med beskedet att fibergrävningen är på gång. 
 
Halmstad stadsnät har nu handlat upp entreprenaden och Relacom AB är den som skall svara för 
grävning och installation av fiberledningen. 
Vår förening är den man startar arbetet med och grävningsjobbet kommer att påbörjas så snart som 
möjligt och senast den 15 februari. Totalt skall fyra föreningar få det klart till sommaren. Därefter blir 
det de fastboendes tur under hösten samt ytterligare föreningar.  
För att allt skall fungera och flyta på enligt planerat så kommer det att krävas en del från alla som 
anmält sig för fiber. Hittills är det 355 stugor. 
Fortfarande finns möjlighet till anslutning för dem som så önskar till priset av 5 800 kronor. 
Sista datum för anslutning 15 februari 2018. Anslutning därefter kostar i dagsläget 12 000:-. 
Dem som inte anmält sig för fiber behöver inte göra något. 
 
Planering 
Grävningsarbetet påbörjas med norra delen av Viggen, stugorna 1 – 70. Därefter fortsätter man med 
Strandskatan. Sedan följer resterande stugor på Viggen samt Snäppan. Entreprenören beräknar att 
grävningen skall vara klar till den 31 mars. 
Efterhand kommer installation av fiberkabel och tjänstefördelare att göras inne i stugan. Man räknar 
med att klara c: a 15 stugor per dag. 
 
Vad krävs av föreningen och stugägaren. Steg ett. Markera ingångshål 
Föreningen har fått så kallade markeringspinnar som respektive stugägare skall sätta upp vid sin stuga 
där man önskar få ingångshålet för fiber. Även en markering skall göras inne i stugan.  
Gå in på föreningens hemsida. www.ostrastranden.se Under medlemssidan hittar du en länk, 
Fiber. Där hittar ni, instruktion till stugägare samt kartor. Röd punkt innebär att man ej anmält 
sig för fiber. Länk finns även till Halmstads stadsnäts hemsida där det finns en hel del allmän 
information. 
Där ser ni var man planerat att fiberkabeln, grönmarkerat, skall dras in i er stuga.  
Placera markeringspinnen någonstans vid den grönmarkerade delen. Är det våtrum, kök eller på 
annat sätt olämpligt där det är grönmarkerat.   
Välj då annan plats, och meddela ändringen till föreningen. Antingen via mail eller telefon.  
Detta är viktigt. Markeras annan plats än den som är grönmålad och det inte är våtrum eller 
kök är man skyldig att gräva själv. Entreprenören kan gräva mot tilläggskostnad. 
Markeringspinnar finns att hämta bakom föreningens förrådsbod vid boulebanan. Hämta en pinne där 
och markera vid er stuga och glöm inte markera även inomhus. Se instruktion till stugägare. 
Detta skall göras före 15 februari för Viggen, stugorna 1–70 samt Strandskatan.  

För övriga stugor senast den 1 mars. Har du ingen möjlighet att göra detta, kontakta då 
ordföranden 070 625 42 74.  
 
Steg två. Montage av tjänstefördeldelare 
För installation i stugan krävs att entreprenören har tillgång till stugan. Kan ske på ett par olika sätt. 
Stugägare eller representant för denne finns i stugan då installation skall göras.  
Alternativ två är att nyckel lämnas till föreningen som ser till att stugan är tillgänglig för installation. 
Väljer man detta alternativ tillkommer en kostnad på 200 kronor till föreningens representant. 
Betalas direkt till föreningens representant. 
Då vi i dagsläget inte vet när detta blir aktuellt så återkommer vi med detaljerad information då 
tidpunkt för installation i er stuga är fastställd. Vår förhoppning är att besked kan lämnas senast en 
vecka före beräknad installation i respektive stuga. 
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Om det inträffar att installation inne i stugan inte kan göras vid tänkt tidpunkt genom att stugan inte är 
tillgänglig för Relacom så hamnar man som restkund vilket innebär att entreprenören vid ett senare 
tillfälle måste återkomma och göra installationen. Detta medför en kostnad av 2 000 kronor som 
kommer att debiteras stugägaren. 
 
Det är av yttersta vikt att vi tillsammans kan leva upp till detta så att den beräknade tidsplanen kan 
hållas. 
 

O. B. S. Viktiga datum och övriga åtgärder 
 
15 februari. Sista datum för anslutning till fiber till priset av 5 800 kronor. 
 
Entreprenören påbörjar grävning c: a 15 februari. Beräknat avslut för grävning  
31 mars. 
 
15/2 Markeringspinne utsatt, gäller stugorna Viggen 1–70 samt hela Strandskatan. 
 
1/3   Markeringspinne utsatt, gäller stugorna Viggen 71–232 samt hela Snäppan. 
 
O.B.S. Markeras ingångshål utanför grönmarkerat område skall detta anmälas till 
föreningen, mail lars.elmqvist1@hotmail.se  telefon 070 625 42 74. 
 
Markeringspinne finns att hämta i Björklunden, bakom föreningens förråd vid 
boulebanan. Mellan Strandskatan och Viggen. 
   
Installation av tjänstefördelare och borrning av ingångshål sker succesivt. Föreningen 
återkommer med löpande information till medlemmarna när detta sker. Stugan måste 
då vara tillgänglig för entreprenören. 
 
Eventuellt kan föreningen, mot extra kostnad, vara behjälplig att markera plats och vid 
montage av tjänstefördelare. Kontakta i så fall föreningens ordförande 070 625 42 74. 
 

Hemsida: www.ostrastranden.se medlemssidan lösenord: valkommen 
 
 
Nästa information 
 
Föreningen har ett planerat styrelsemöte den 10 februari. Vi planerar för att en information kommer 
därefter. Föreningen har nåtts av information att Byggnadsnämnden på Halmstad kommun har 
tillskrivet ett antal stugägare och påtalat felaktigheter gentemot gällande detaljplan. Som exempel kan 
nämnas förrådsbyggnad, trädäck, markhöjning plank m m. 
Föreningen har också fått ett förslag från kommunen beträffande dusch och tvätt som vi informerat om 
tidigare.  
Vi återkommer efter styrelsemötet med mer info. 
 
 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 
 
Lars Elmqvist/ ordf. 
 
       

 
 



Östra Stranden i Halmstad ek för 

 

Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening  Bankgiro:5635 0051 
c/o Christina Karlsson  
Fågelsångsvägen 11  E-postadress:ostraekfor@gmail.com 
341 42 Ljungby  

 
 
   
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


