
 FIBERNETT VIL:

• gi deg vesentlig raskere og bedre Internett 
• bedre kommunikasjonen og arbeidsforholdene for deg som driver egen virksomhet
• gi deg bedre TV-tilbud og streaming-muligheter
• gi deg muligheter for strøm i samme abonnement (hvis ønsket)
• øke sikkerheten og mulighet for å bo hjemme lenger ved at eldre får bedre nytte av nettbaserte 
   hjelpemidler
• gi deg som driver dyrehold og gårdsdrift bedre utnyttelse av maskiner og utstyr
• gi økt sikkerhet i form av at alarmsystemer og overvåking i kritiske områder fungerer optimalt
• gi bedre mulighet for ”Smarthome”-løsninger som styrer strømforbruk, lys etc.
• øke verdien på boligen og gjøre det mer attraktivt å bosette seg her for de yngre (raskere salg)
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Nå kommer fibernett til 
Solum og Dalsroa
- håper vi!



HVORFOR FIBERNETT?
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Fibernett vil øke verdien på boligen/hytta 
og gjøre det mer attraktivt å kjøpe bolig/
hytte området.

Fibernett vil gi deg vesentlig raskere, 
bedre og mer stabilt Internett.

Fibernett vil bedre kommunikasjonen og 
arbeidsforhold for deg som driver egen 
virksomhet

Fibernett vil gi deg bedre TV-tilbud og 
streaming-muligheter

Fibernett vil øke sikkerheten og mulighet for 
å bo hjemme lenger ved at eldre får bedre 
nytte av nettbaserte hjelpemidler

Fibernett vil gi deg som driver dyrehold 
og gårdsdrift bedre utnyttelse av maski-
ner og utstyr som fungerer med nett

Fibernett vil gi økt sikkerhet i form av at 
alarmsystemer og overvåking i kritiske om-
råder vil fungere optimalt

Fibernett vil gi bedre mulighet for 
”Smarthome”- løsninger som styrer 
strømforbruk, lys etc.

Fibernett vil gi deg muligheter for strøm 
i samme abonnement (hvis ønsket) 



Dugnadsfiber er et to parts samarbeid mellom VEV Romerike AS og en lokal ildsjel/
en lokal bygd, der det legges til rette for egeninnsats, slik at det er mulig å bygge 
ut fiber til flere.

Hvem gjør hva og når?
Et dugnadsfiberprosjekt forutsetter et tett samarbeid mellom VEV og den lokale ildsjelen/bygda, og 
aktørene vil ha klart definerte ansvarsområder

Ansvarsfordeling og prosess:

Forarbeid
De som er interessert tar kontakt med VEV som kartlegger om prosjektet kvalifiserer som dugnadsfiber, 
dvs. ikke allerede er planlagt utbygd i nær fremtid. Deretter starter VEV intern planlegging, kostnadses-
timering og synliggjøring av egeninnsats.

Hva ligger i egeninnsats?
• Kartlegge interessen for å få fiber i området og legge til rette for bestilling av fiber.
• Inngå formell avtale inkl. ansvarsavklaringer *
• Sørge for graving og anleggelse av grøft, legging av rør - og gjengraving, i egen regi**

Fiberblåsing og skjøting
VEV fører frem fiber og skjøter i føringsveiene.

Tilkobling
VEV kobler opp hvert enkelt hus til fiber, gjelder frem til første punkt. Ved dugnadsfiber vil etable-
ringskostnadene være avhengig av kostnader for utbygging og egeninnsats.

Kostnad avklares alltid før oppstart.

* VEV Romerike AS overtar først eierskap og driftsansvar for fiberkabel ved overtagelse av prosjektet, 
og svarer fra det tidspunkt for innholdet i den formelle avtalen.

** Innebærer å sørge for at den som utfører gravearbeidene har nødvendige offentlige godkjenninger, 
at alle offentlige tillatelser er innhentet og at det er innhentet tilstrekkelige rettigheter i grunnen .     

HVA ER DUGNADSFIBER?
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NÅR?
Det er et mål at alle husstander og hytter i Solum/Dalsroa skal ha fibernett innen utgangen av 
oktober 2020.
Det fysiske arbeidet med graving er planlagt startet i juni måned og antas å være ferdig i løpet av 
september. Dette vil imildertid være helt avhengig av dugnadsinnsatsen. Ingen hus blir tilkoblet fiber 
før siste røret er lagt. 
Forløpige datoer:
Liste over hvem som vil/ikke vil være med leveres til VEV av prosjektgrupppa innen 12. mai.

Alle som bor på Solum og i Dalsroa kalles inn til et utendørs informasjonsmøte i 
Svensrudveien 50 i Dalsroa torsdag 28. mai kl 18.00. 
VEV orienterer da om prosjektet og svarer på spørsmål.
Prosjektet igangsettes. Kontrakter underskrives. Dugnadsoppgaver fordeles. 

Spesifisert fremdriftsplan vil bli presentert etter møte med VEV i slutten av mai.

HVA KOSTER DET?
Prisen vil påvirkes av hvor mange husstnader/hytter som blir med i prosjektet. Det er derfor viktig 
for felleskapet at flest mulig blir med, slik at prisen blir lavest mulig.
Det er stipulert at kostnaden pr. hus vil bli ca. kr 10 000.- pluss dugnadsinnsats. 
Prisen vil bli lavere dersom man samtidig tegner abonnement på TV, Internett og strøm hos VEV 
Romerike.
Prosjektgruppa vil ta kontakt med banken som høyst sannsynlig vil bidra med rentefritt ”fiberlån” 
med to års gratis nedbetaling. Det vil også bli søkt om kommunal støtte.
Et totalbudsjett for prosjektet utarbeides med løpende rapportering.

Månedsprisen på TV og Internett abonnement vil ligge fra ca kr 898.- per måned.

Du kan lese mer om TV-abonnement her: https://vevromerike.no/bestill-tv/
Du kan lese mer om Internett abonnement her: https://vevromerike.no/internett/fiber/
Du kan lese mer om strøm her: https://vevromerike.no/bestill-kraft/

Det er selvfølgelig mulig å bare få fiberkabel til huset.

HVA OM JEG IKKE VIL HA FIBERNETT?
Det er viktig at alle husstander i Solum og Dalsroa blir med på prosjektet. Det bor ikke så mange i de 
to ”bygdene” våre og vi er avhengig av et visst antall for å få dette til. Vi har altså ingen å miste.
Vi oppfordrer derfor alle til å bidra til fellesskapet og det sosiale dugnadsarbeidet slik at vi får 
gjennomført prosjektet til glede og nytte for alle. VI TRENGER DEG!

Du vil kunne koble deg til senere, da det blir plassert bokser i området. Dette vil imidlertid bli 
vesentlig dyrere; minst 50% økning må påregnes. Vi håper også at flest mulig støtter felleskapet og 
blir med; jo flere som blir med, dess lavere kostnad per husstand.

PROSJEKTBESKRIVELSE
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PROSJEKTLEDELSE

Nina Granerud Fjeld
Prosjektansvarlig SOLUM/
Økonomi

Tlf.: 979 66 357
E-post: nina@shiul.no

Kari Meyer
Administrasjon/koordinering
kommunikasjon

Tlf.: 908 49 441
E-post: kari@tamtam.no

Betty Hvalsengen
Prosjektansvarlig DALSROA
/Økonomi

Tlf.: 993 36 690
E-post: morbet@live.com

Terje Klufterud

Tlf.: 905 24 838
E-post: 
terjeklufterud@yahoo.no

Dag Bjørnstad

Tlf.: 992 10 803
E-post: dagrossi@online.no

Ole Geir Gjørvad

Tlf.: 906 73 525
E-post: 
ole@cadillac-ranch.no

GRAVETEAM
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INFORMASJON OG KOMMUNKASJON
Det er etablert en Facebookside som jevnlig blir oppdatert med informasjon om prosjektet , 
fremdrift og økonomi. Her kan også alle involverte kommunisere seg imellom og gjøre avtaler.

Ikke alle er på Facebook, så det er også etablert en webside hvor man finner fortløpende informa-
sjon om prosjektet samt kan laste ned nødvendige dokumenter og materiell.

Det vil også sendes ut e-poster til alle husstander underveis med informasjon.

FACEBOOKSIDE: www.facebook.com/groups/dugnadsfiber

WEBSIDE: www.dugnadsfiber.net
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