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NÅGRA	  TANKAR	  FRÅN	  SOCKENANSVARIGA	  	  
EFTER	  TECKNINGS-‐/INFORMATIONSMÖTET	  I	  NÄS	  2017-‐01-‐26	  
(Föreningen	  Fiber	  Östra	  Falbygden)	  
	  
Inledning	  
Vill	  dela	  med	  mig	  av	  lite	  tankar	  och	  kanske	  ge	  
några	  konkreta	  exempel,	  som	  förhoppningsvis	  kan	  
tjäna	  som	  stöd	  i	  beslutsprocessen	  om	  din	  
fastighets	  fiberanslutning.	  Vi	  väljer	  att	  ge	  er	  alla	  
samma	  information	  oavsett	  var	  i	  processen	  ni	  
befinner	  er,	  dvs.	  om	  ni	  har	  lämnat	  
intresseanmälan/om	  ni	  redan	  har	  lämnat	  in	  ett	  
påskrivet	  anslutningsavtal	  eller	  om	  ni	  fortfarande	  
funderar	  över	  ert	  beslut.	  Ni	  får	  också	  ta	  del	  av	  
denna	  information	  oavsett	  om	  ni	  var	  med	  på	  mötet	  
i	  Näs	  eller	  inte	  hade	  tillfälle	  att	  delta.	  
	  
Anslutningskostnaden	  m.m.	  
Den	  slutliga	  anslutningskostnaden	  beräknas	  
preliminärt	  ligga	  på	  ca	  25	  000	  kr,	  men	  projektet	  
behöver	  troligen	  ta	  höjd	  för	  upp	  till	  30	  000	  kr.	  Ju	  
fler	  fastigheter	  som	  ansluter	  sig	  desto	  lägre	  blir	  
anslutningskostnaden	  per	  fastighet.	  Det	  ligger	  
därför	  i	  allas	  intresse	  att	  vi	  ”puffar	  på”	  våra	  
grannar	  som	  är	  tveksamma	  till	  att	  ansluta	  sig.	  Om	  
man	  har	  minsta	  fundering	  på	  att	  ansluta	  till	  fiber	  i	  
framtiden,	  så	  är	  det	  nu	  tåget	  går!	  Väntar	  man	  
längre	  fram	  finns	  inte	  projektet	  och	  då	  inte	  heller	  
möjlighet	  till	  det	  statliga	  stödet	  –	  dvs.	  kostnaden	  
blir	  avsevärt	  högre	  för	  den	  enskilda	  fastigheten.	  

	  
• Projektet	  står	  för	  kostnaden	  fram	  till	  

tomtgräns.	  	  
• Fastighetsägaren	  står	  för	  kostnad	  mellan	  

tomtgräns	  och	  fastigheten.	  Denna	  
kostnad	  berättigar	  till	  ROT	  –	  avdrag.	  	  

• Fastighetsägaren	  står	  för	  kostnaden	  för	  
nödvändig	  installation/kabeldragning	  
m.m.	  i	  fastigheten.	  Denna	  kostnad	  
berättigar	  till	  RUT	  –	  avdrag.	  

	  
	  Finansiering	  
En	  anslutning	  till	  fibernätet	  är	  en	  investering	  i	  
fastigheten	  som	  ökar	  fastighetens	  värde	  och	  är	  ett	  
positivt	  argument	  vid	  en	  eventuell	  framtida	  
försäljning	  av	  fastigheten.	  25	  –	  30	  tkr	  +	  
fastighetsägarens	  egen	  kostnad	  (se	  under	  rubriken	  
ovan)	  är	  naturligtvis	  mycket	  pengar.	  Ett	  sätt	  att	  
klara	  av	  finansieringen	  skulle	  förstås	  kunna	  vara	  att	  
ta	  ett	  bolån	  i	  fastigheten	  som	  täcker	  kostnaderna.	  
Bolåneräntan	  är	  ju	  fortfarande	  förhållandevis	  låg.	  
Avbetalning	  på	  ett	  sådant	  bolån	  skulle	  till	  stor	  del	  
kunna	  finansieras	  med	  de	  medel	  som	  sparas	  in	  
jämfört	  med	  vad	  som	  i	  dag	  betalas	  för	  bredband,	  
TV	  och	  telefoni.	  	  

	  



	  
För	  att	  belysa	  detta	  påstående	  ges	  nedan	  ett	  konkret	  exempel.	  
	  
Exempel	  
	  
Kostnad	  för	  bredband	  10	  MB/s	  och	  
bredbandstelefoni	  (exkl.	  samtalsavgifter)	   	   449	  kr/mån	  
	  
Canal	  Digitals	  Baspaket	  (19	  TV	  –	  kanaler)	  inkl.	  
ett	  extra	  kort	  (120	  kr)	   	   	   349	  kr/mån	  
	  
Summa	   	   	   	   798	  kr/mån	  
	  
	  
De	  flesta	  av	  föreningen	  Fiber	  Östra	  Falbygdens	  
redan	  anslutna	  fastigheter	  (från	  tidigare	  
projekteringsomgång)	  har	  tecknat	  ett	  femårigt	  s.k.	  
trippelabonnemang	  innehållande	  100/100	  MB/s	  
bredband,	  20	  TV	  –	  kanaler	  och	  telefoni,	  för	  309	  
kr/månad.	  I	  exemplet	  från	  min	  egen	  fastighet	  ovan	  
ger	  det	  således	  en	  besparing	  på	  489	  kr/mån	  som	  i	  
stället	  kan	  användas	  till	  att	  betala	  av	  ett	  eventuellt	  
bolån.	  Det	  dröjer	  i	  det	  exemplet	  inte	  särskilt	  många	  
år	  innan	  lån	  +	  ränta	  är	  betalt.	  

	  
Sätt	  in	  dina	  egna	  siffror	  för	  nuvarande	  
driftskostnad	  för	  bredband,	  TV	  och	  telefoni	  i	  
exemplet	  ovan	  och	  räkna	  på	  så	  sätt	  fram	  
besparingen	  för	  din	  fastighet.	  
	  
Man	  kan	  förstås	  välja	  enbart	  abonnemang	  som	  
gäller	  TV	  och	  telefoni	  om	  man	  inte	  anser	  sig	  vara	  i	  
behov	  av	  bredband	  i	  fastigheten.	  

	  
Till	  abonnemanget	  ovan	  tillkommer	  en	  årlig	  kostnad	  till	  föreningen	  på	  1	  100	  kr/år	  som	  fördelar	  sig	  enligt	  nedan:	  
	  
Medlemsavgift	  för	  drift	  av	  föreningen	   	   200	  kr	  
Avgift	  för	  drift	  av	  nätet	   	   	   700	  kr	  
Moms	  som	  föreningen	  måste	  erlägga	  vid	  årlig	  
avskrivning	  av	  nätet	   	   	   200	  kr	  
	  
Summa	   	   	   	   1	  100	  kr/år	  (dvs.	  92	  kr(mån)	  
	  
Kommunikationsoperatör	  
Föreningen	  har	  f.n.	  avtal	  med	  operatören	  Zitius.	  
Här	  tillhandahålls	  ett	  öppet	  nät	  där	  du	  kan	  boka	  
fritt	  bland	  leverantörerna	  av	  bredbands-‐,	  TV	  –	  och	  
telefonitjänster.	  Se	  mer	  information	  på	  
www.qmarket.se.	  
	  
Anslutningsavtal/Betalning	  av	  
anslutningskostnad	  
Ni	  som	  har	  lämnat	  intresseanmälan	  har	  tidigare	  
fått	  avtalsformulär,	  några	  har	  också	  redan	  fyllt	  
i/undertecknat	  och	  lämnat	  till	  föreningen.	  För	  dem	  
av	  er	  som	  inte	  tidigare	  har	  fått	  avtalsformulär	  
bifogas	  de	  denna	  skrivelse.	  Bifogas	  även	  
avtalsregler.	  

Avtalet	  ska	  fyllas	  i,	  skrivas	  under	  och	  lämnas	  in	  i	  2	  
ex.	  senast	  19	  februari	  2017.	  	  	  
	  
Länsstyrelsen	  fattar	  sedan	  beslut	  om	  bidrag	  i	  slutet	  
av	  februari	  2017.	  	  Vid	  positivt	  beslut	  kan	  så	  
projekteringen	  påbörjas	  och	  en	  tänkbar	  start	  för	  
grävning	  hösten	  2017.	  Preliminär	  beräkning	  är	  att	  
arbetet	  sedan	  pågår	  ca	  1	  år	  från	  grävstart.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
Avtalet	  i	  2	  ex	  sänds	  in	  till	  föreningens	  ordförande	  
	  
Christer	  Eliasson	  
Kvättak	  Backgården	  1	  
521	  97	  Vartofta	  
	  
När	  undertecknat	  avtal	  har	  sänts	  in	  till	  föreningen	  ska	  fastighetsägare	  betala	  in	  första	  insatsen	  om	  1	  500	  kr	  –	  
senast	  19	  februari	  2017,	  till	  föreningens	  bankgiro	  830	  –	  9452.	  Syftet	  med	  detta	  är	  finansiera	  en	  
förprojektering.	  Resterande	  kapitalinsats	  betalas	  in	  efter	  anmodan	  från	  föreningen	  i	  omgångar	  enligt	  tidplan	  
som	  fastställs	  senare.	  	  
	  
	  
Fastighetsägare	  får	  det	  ena	  avtalet	  i	  retur,	  
undertecknat	  av	  föreningen	  när	  projektet	  startar.	  
	  
Föreningens	  hemsida	  
Föreningen	  Fiber	  Östra	  Falbygden	  har	  en	  mycket	  
informativ	  och	  inbjudande	  hemsida,	  med	  adress	  
www.fiberostrafalbygden.se.	  	  
	  
Nöjda	  kunder	  
Föreningen	  Fiber	  Östra	  Falbygden	  samarbetar	  bl.a.	  
med	  föreningen	  Börstig	  Brismene	  Bredband.	  Båda	  
föreningarna	  vittnar	  om	  nöjda	  kunder	  i	  sitt	  
nuvarande	  fibernät.	  För	  föreningen	  Fiber	  Östra	  
Falbygden	  är	  det	  fråga	  ca	  240	  hushåll	  som	  redan	  är	  
anslutna.	  Det	  har	  förstås	  funnits	  
inkörningsproblem	  av	  olika	  slag	  vid	  starten,	  men	  de	  
har	  kunnat	  avhjälpas.	  För	  vår	  del	  är	  det	  positivt	  att	  
föreningens	  personal	  redan	  har	  erfarenheter	  från	  
igångsättning	  av	  liknande	  projekt,	  vilket	  kan	  borga	  
för	  att	  det	  nu	  aktuella	  projektet	  kanske	  drabbas	  av	  
färre	  problem	  vid	  starten.	  
	  
Kontakt	  
Om	  något	  fortfarande	  är	  oklart,	  om	  ni	  saknar	  några	  
handlingar	  etc.,	  så	  tveka	  inte	  att	  kontakta	  någon	  av	  
oss	  sockenansvariga.	  Har	  ni	  frågor	  som	  vi	  inte	  kan	  
besvara	  direkt	  vidarebefordras	  de	  till	  föreningen.	  

Avslutning	  
Föreningen	  ser	  fram	  emot	  att	  välkomna	  oss	  alla	  
som	  medlemmar.	  Som	  medlem	  i	  föreningen	  
medverkar	  vi	  till/i	  utvecklingen	  av	  vår	  landsbygd.	  
Tillsammans	  är	  vi	  starka	  och	  starkare	  ju	  fler	  vi	  är.	  	  
	  
Med	  förhoppning	  om	  att	  informationen	  ovan	  kan	  
utgöra	  ett	  stöd	  och	  ett	  ord	  på	  vägen	  i	  er	  
beslutsprocess.	  
	  
Hälsningar	  
Britt-‐Marie	  Sandahl/Ormaslätten-‐Ryttaren	  	  
0706–73	  00	  27,	  0515763397@telia.com	  
	  
Morgan	  Brattberg/Badene	  
0708–38	  74	  59,	  morgan@stanghem.se	  
	  
Mikael	  Jonsson/Yllestad	  
0703–63	  43	  63,	  mikael.h-‐torp@telia.com	  
	  
Kjell	  Strängby/Vistorp	  
0706–06	  50	  13,	  carina.strangby@mullsjo.se	  
	  
Ola	  Davidsson/Åsarp	  
070–652	  11	  25,	  ola.davidsson@gmail.com	  

	  


