
                                  Var finns fibern 

Nu har Granen Fiber funnits ett antal år och frågan är om det finns tillräckligt med relevant 

dokumentation var kabeln är nedgrävd och som kan användas när en entreprenör behöver 

gräva i området. Går jag in på den sida som PTS driver, Ledningskollen, hittar jag inte något 

om att Granen Fiber har någon dokumentation. Var en ”grävare” ska vända sig för behövlig 

info är då frågan.  

I vårt närområde finner jag 87:ans Fibernät Ek. förening i Ragunda kommum 

https://www.ledningskollen.se/Vilka-ar-med_/Visa-ledningsagare?Org=16906634  samt 

Ammeråns – Gesundens fiber Ek. förening 

https://www.ledningskollen.se/Vilka-ar-med_/Visa-ledningsagare?Org=15592591 

En, som jag tycker är en förträfflig hemsida är den som Ammerån- Gesunden Fiber 

Ekonomisk förening har. Den finns på 

https://www.amgefiber.se/?page_id=1222 

Då Granen Fiber får betraktas som ledningsägare och frågor kan uppkomma när grävning ska 

ske var Granens Fibers ledningsnät finns. 

Ex.vis när Skanova/Entreprenör river det gamla kopparnätet med tillhörande stolpar. När E-

on förnyar sitt elnät. När ny vattenledning ska förläggas till flera fastigheter. Troligtvis finns 

det många ledningar som nuvarande ägare inte känner till var i marken och hur djupt den 

ligger. Vore bra om många känner till hur man får reda på befintlig dokumentation och till 

vem man kan vända sig. Även vid en avgrävning av kabeln vilka åtgärder som ska vidtas. 

Har Granen Fiber fått dokumentation över nätet från de som grävde? Vill någon i efterhand 

ansluta vem är då den som ska kontaktas? 

Det är säkert även lämpligt att på sin egen mark utmärka ledningar för eventuell användning 

i framtiden när ny ägare till fastigheten kommer. Vad jag kan se finns det att i Ledningskollen 

kunna göra detta. 

Kanske anslag på lämpliga ställen kunde vara lämpligt. I Håsjö skulle det kunna vara på 

automatstationen i Bräcka, Bakstugan, Håsjögården och på förnyade ”Välkommen till Håsjö” 

skyltar om var och vem som kan ge info. 

Föreslår att det här tas upp på näste Styrelsemöte för Granen Fiber. Google Zoom/Meet bör 

kunna användas som ett alternativ för de som inte fysiskt har möjlighet att närvara. 
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