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Nybergets Fiber 
 

 
På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 

 

Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening 

Projektledare: Mikael Lundin 

Kommun: Säter 

Dnr: 123 

Jnr: 2012-6790 

Projekttid: 2012-10-26 – 2014-06-01 

 

Beviljade stödmedel: 53 750 kr Använda stödmedel: 53 750 kr 

 

Totalt använda resurser i projektet: 103 888 kr 

 

 

 

 

 

 

”Genom de medel vi fick för konsultstöd och vårt ideella 

arbete har vi nu lärt oss så mycket att vi inför nästa period av 

Landsbygdsprogrammet är mycket väl förberedda.” 
 

Mikael Lundin, projektledare 
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Verksamhet enligt projektplanen 
 

BAKGRUND 
Tillgång till bredband är en förutsättning för nutidens företagande. Dessutom 

förutsätter allt fler myndigheter att medborgarna kan kommunicera via IT, t.ex. 

Skatteverket, Jordbruksverket, CDB (djurhändelse), SCB, Försäkringskassan, 

kommunen m.fl. 

 

SYFTE 
Projektets syften är  

   ·  att ge möjlighet för befintliga företagare att fortsätta sin verksamhet och för nya 

att etablera sig, 

   ·  att bevara försörjningsmöjligheterna i Nyberget, 

   ·  att skapa nya inkomstmöjligheter, exempelvis genom turism och försäljning av 

egna varor och produkter, 

   ·  att ge möjligheter att arbeta hemifrån via uppkoppling mot sin arbetsgivare, 

   ·  att ge ungdomar och äldre möjlighet att bedriva studier på distans, 

   ·  att ge äldre möjlighet att bo kvar med hjälp av olika applikationer som IT-världen 

erbjuder, 

   ·  att säkerställa möjligheterna att kommunicera även efter en eventuell 

nedmontering av telefonluftledning, 

   ·  att göra Nyberget mer attraktivt för inflyttning av permanentboende och företag. 

 

MÅL 
Projektets mål är att inspirera tillräckligt många i Nyberget och Lövåsen så att det 

blir möjligt att gå vidare med finansiering och konkret genomförande med start under 

år 2013. På något längre sikt är målet att Nyberget ska ha tillgång till 

höghastighetsbredband under år 2014. 

 

VERKSAMHET 
Projektet är en förstudie för att utreda hur många i Nyberget som vill ha bredband via 

fiber till sig och vad en sådan satsning skulle kosta. I projektet ingår också att ta fram 

underlag för offertförfrågningar till entreprenörer m.m. 

 

 

 

Projektets kommentarer om ev. skillnader mellan planerad och 

genomförd verksamhet 
 

Tiderna för genomförande har framflyttats p.g.a. uteblivna bidrag för det fortsatta 

arbetet efter leaderprojektets slut. 
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Sammanfattning av svar i utvärderingen 
Uppgiftslämnare: Mikael Lundin 

 

Första kontakten med Leader 

Informerades av företrädare för näringslivskontoret i Säters kommun, därefter 

information på Leader Nedre Dalälvens hemsida med exempel på motsvarande 

projekt.  

 

Leader som metod 

Upplever att det är enkelt att ansöka och att beslutsgången är snabb. Menar att 

svårigheterna ligger i att få likviditet i väntan på utbetalning från Leader och 

Länsstyrelsen. Ett år efter att slutrekvisitionen inlämnats har inget projektstöd 

utbetalats. 

 

Leaders betydelse för projektet 

Tror inte att projektet skulle ha blivit av utan Leader eftersom man behövde 

genomföra en förprojektering av det fiberoptiska nätet och inte hade nödvändig 

kunskap eller ekonomiska medel för att inhämta kunskapen. Möjligheterna att få stöd 

från Leader för konsultstöd blev därför en positiv lösning. 

 

Genomförande 

Man lyckades få till en ansökan om bidrag ur Landsbygdsprogrammet. Tyvärr visade 

det sig senare att man fick avslag därför att bidragsmedlen var slut. Genom de medel 

man fick för konsultstöd och det ideella arbetet har man nu lärt sig så mycket att man 

är mycket väl förberedda inför nästa period av Landsbygdsprogrammet. 

 

Innovation 
Tycker att man har ”nytänkt” och att många bra idéer har genererats. Inför nästa 

ansökning av bidrag för bredbandsutbyggnad tror man sig inte behöva någon 

konsult/eller projektledningsstöd. 

  

Samverkan och nätverkande 

Projektet medförde ny samverkan och nytt nätverkande med kommunen och med 

aktörer inom bredbandsutbyggnad. 

  

Långsiktighet 

Upplever att projektet lever i högsta grad. Man är nu så kunniga på området att 

konsult/projektledningsstöd inte behövs, vilket innebär minskade kostnader för 

byggandet av bredbandsnätet. Man har nu en mer realistisk plan för utbyggnad. 

Tyvärr har kunskapen blivit så god att det med kommande bidragsregler för 

bredbandsstöd tros bli svårt att få ekonomin att gå ihop för att bygga nätet som 

planerats. 

 

Framtidsutsikter för projektet 

Ny bidragsansökan ur Landsbygdsprogram 2014-2020 ska lämnas in under oktober 

månad. På sikt hoppas man ha byggt sitt fiberoptiska nät i byarna Nyberget-Lövåsen-

Gustavsbo i Säters kommun med stöd av bidrag ur Landsbygdsprogrammet. 
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Spridning 

Bedömer att vetskapen är stor om projektet. Länsstyrelsen Dalarna, Säters kommun, 

samt kommersiella aktörer inom fiberutbyggnad såsom Dalaenergi/Stadsnät, Tuna 

fiberteknik, Trelco, Eltel, PEAB känner till projektet. Projektet har nämnts i kortare 

notiser i samband med skrivelse till kommunen i Dalarnas tidningar och 

Annonsbladet. Projektet har själva spridit information genom egen hemsida, 

Facebooksida, informationsmöte samt via pressinformation. 

 

Leaderprojekt 

Menar att svårigheter att klara likviditeten gör att det kan bli svårt att driva 

leaderprojekt igen. 
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa 
 

Antal nya nätverk 3 

 
Nya eller förstärkta varumärken: 

Nybergets Fiber, nytt varumärke som förstärkts under projekttiden.  

 

Efterlämnade fysiska resurser: 

Skrivna avtal med 53 av 106 fastigheter. Projektering för utbyggnad av bredband. 

Liten delutbyggnad som kommunen finansierat genom en samläggning. Skylt, 

Nybergets Fiber med "tumme upp" och hänvisning till hemsida och facebook.  

 

 

 

Uppnådda mål, kvalitativa  
 

Samarbetsklimat: Viss förbättring 

Exempel: Inom den grupp som arbetat med projektet har det 

blivit bättre, inga problem heller med markägare och 

liknande. 90 procent av de fast boende och 50 

procent av fritidsfastigheterna har skrivit avtal och 

vill ansluta sig. Däremot finns en grupp människor i 

bygden som inte är beredda att hjälpa till och i vissa 

avseenden till och med vill motarbeta det arbete som 

görs.  

 

 

Framtidstro: Viss förbättring  

Exempel: Det finns en tro på att även fortsättningsvis kunna 

bo, leva och driva företag i bygden där 

bredbandsanslutning är en förutsättning.  

 

 

Identitet: Viss förbättring 

Exempel: Inblandade i projektet tycker att man gjort ett bra 

jobb och är stolta över det. Lyckas man hela vägen 

och får bredband till bygden är man en av få grupper 

i området som lyckats genomföra ett sådant här 

projekt.  

 

 

 

 


