
		

Fiber	i	Kättilstorp?	
	



Falbygdens		
fiberföreningar	



Självägande		
ekonomisk		
förening	
	
245	medlemmar	
Mularp,	Skörstorp,		
Östra	Gerum,	Kälvene,		
Näs,	Vartofta-Åsaka	m	fl	
	



	
www.fiberostrafalbygden.se	



Självägande		
ekonomisk		
förening	
	
139	medlemmar	
Bredene,	Alvared,		
Börstig,	Tornarp,		
Brismene	
	



Utbyggnad		
2017-2018	
	
325	st	
Badene	
Yllestad	
Ryttaren	
Ormaslätten	
Vistorp	
Fivlered	
Åsarp	
Trädet	
Humla	
	



Kättilstorp?		
111	hushåll	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Måste	byggas	utan		
statliga	bidrag.	

	



Varför	fiber?		
-  TV,	Internet,	telefoni	–	idag	
-  Fler	tjänster	i	framtiden	

-  Långsiktig	investering:	Framtidens	kommunikation	
-  Din	fastighet:	Ökat	värde	/	mer	lättsåld	
-  Landsbygdsutveckling	/självägande	ekonomiska	föreningar	

-  Spara	pengar	på	abonnemangen	
-  Obegränsad	datamängd	

Läs	mer	på:	fibertillalla.se/varfor-fiber	



Vad	är	fiber?	

-  Ljussignal	i	glasfiber/en	fiber	till	varje	anslutning	
-  Ersätter	kopparledningarna	
-  Hastighet	1000	MB/s	och	mer	i	framtiden	

-  Internet,	TV,	Telefoni	
-  Prisvärda	trippelabonnemang	el.	boka	eget	från	olika	leverantörer	
-  Larm,	övervakning	
-  Sjukvård	och	fler	framtida	tjänster	

-  Fiber	el.	mobilt?	
-  Hastighet/master	
-  Obegränsad	datamängd	
-  Oberoende	av	antal	användare	

	
	



	
Vilka	kostnader	har	du	idag?	
	
Telefoni?	
TV?	
Internet?	
	
	
	

Telefonnätet	nedlagt!	
	
	



Du	kan	bli	medlem	i	ett		
självägande	fibernät	/ekonomisk	förening	
	
1)  Alla	delar	lika	
2)  Inte	vinstdrivande,	ev	överskott	ägs	av	medlemmarna	
3)  Långsiktiga	planer	till	lagom	sammanslagningar	
4)  Möjlighet	till	bra	upphandlingar	
5)  Låga	abonnemangskostnader/årskostnader	
	
Tillsammans	är	vi	starka!	

	



FÖFs	årskostnader	
	
200	kr/år:	medlemsavgift	(driva	föreningen)	
700	kr/år:	nätavgift	(drift)	
Ca	200	kr:	moms	på	nätavgift	(avskrivning)	
_________________________________________	
1	100	kr/år	i	årskostnader	
	
	



Abonnemangskostnader	idag	
	
Trippelabonnemang:	309	kr/mån	
-	100/100	MB/s	Internet	
-	20	st	TV-kanaler	
-	Telefoni	



UPPHANDLING	KO	
	
-  BBB	
-  FÖF	
-  Åslebygden	
-  Norra	Vilske	
-  Norra	Mösseberg	
	
Totalt	1300-1400	anslutningar	



Abonnemangskostnader	imorgon	
	
Trippelabonnemang:	249	kr/mån	
-	250/100	MB/s	Internet	
-	25	(40)	st	TV-kanaler	
-	Telefoni	



– den bästa lösningen för
Bostadsrättsföreningar

Detta ingår i den kollektiva tjänsten
• I tv-paketet ingår 40 kanaler, filmbutik, playtjänst med 
marknadens största on demand-utbud samt vår 
streamingtjänst Telia Play+
• Hårdvara, 1 st HD box och 1 st router ingår per hushåll
• Fri support och utbyte av defekt hårdvara under hela 
avtalstiden.
• Varje hushåll kan se tv-paketet på upp till 5
tv-apparater utan extra kostnad. En engångsavgift för 
extra tv-boxar tillkommer (från 699 kr).

Tillval och uppgraderingar
Genom det kollektiva avtalet får alla 
medlemmar i föreningen tillgång till samma 
utbud av tv, bredband och telefoni. Utöver 
detta kan varje enskilt hushåll även göra egna 
tillval, t.ex. välja fler kanaler eller snabbare 
internet. Hushållen kan välja fritt bland Telias 
hela utbud av tv, bredband och telefonitjänster.
De gemensamma kollektiva tjänsterna 
faktureras till föreningen. Tilläggstjänster 
tecknas och faktureras separat för varje enskilt 
hushåll.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer
Mathias Larsson
070-209 66 65
mathias.larsson@teliacompany.com

Telia har levererat tjänster till Sveriges
befolkning i över 100 år. Vilket gör att vår
kunskap, är din trygghet. 

Priset är per hushåll och månad, inklusive moms.

Bredbands
-telefoni

Bredband 
250/100

KOLLEKTIVA TJÄNSTER
FRÅN TELIA

Tv-paket 
Lagom

För att se vilka kanaler som ingår i Lagom, se vår hemsida www.telia.se

249 kr

Detta dokument med priser är giltigt 4 veckor fr.o.m 2018-01-11



2018-01-11

Tv-kanaler i Lagom:

Playtjänster i Lagom:

¾ HD box
¾ Fjärrkontroll med Bluetooth
¾ Inbyggda appar – SVT Play, Netflix & Youtube

Tv-box, Arris 4302

Konfidentiellt

Utbudet kan ändras, för korrekt utbud se TV paket lagom på www.telia.se



Vad	kostar	det?	



Utbyggnadsprojekt	
	

Preliminär	kalkyl	25	000	kr	efter	bidrag	
Ta	höjd	för	30	000	kr	efter	bidrag	
⇒  50	000	kr/anslutning	innan	bidrag.	
	
	
	
Efteranslutningar	kan	inte	nyttja	bidraget!	

	



Stadsnät

Stadsnät
lägre	

hastighet

Stadsnät
kampanj	

1	år

Triple-play
Fiber	Östra	
Falbygden

TV	Telia	Lagom,	40	kanaler 279	kr 279	kr 200	kr ingår
Internet	250	MB/s 499	kr 299	kr ingår
Internet	100	MB/s 399	kr
Telefoni 0	kr 0	kr 0	kr ingår
Triple-play 249	kr
Föreningsavgifter 100	kr
Kostnad/mån 778	kr 678	kr 499	kr 349	kr

Kostnad/år 9	336	kr 8	136	kr 5	988	kr 4	188	kr
Kostnad/10	år 93	360	kr 81	360	kr 90	012	kr 41	880	kr

kampanj	år	1
normalpris	år	2-10

Anslutningskostnad 19	900	kr 19	900	kr 19	900	kr 25	000	kr
Totalkostnad	10	år 113	260	kr 101	260	kr 109	912	kr 66	880	kr

JÄMFÖRELSE	KOSTNADER	
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FINANSIERINGSFÖRSLAG	Finansieringsförslag
FEAB FÖF	(min) FÖF	(max)

Anslutningskostnad 19	900	kr 25	000	kr 30	000	kr
Alt	1 Kontant Kontant Kontant

Alt	2

Egen	
finansierings-

lösning

Egen	
finansierings-

lösning

Egen	
finansierings-

lösning

Alt	3	(överstigande	del) 20	000	kr 20	000	kr
Kontant Kontant

Egen	
finansierings-

lösning

Egen	
finansierings-

lösning

Överstigande	del 5	000	kr 10	000	kr
…via	förhöjd	
månadsavgift
300	kr/mån

…via	förhöjd	
månadsavgift
300	kr/mån

18	mån 35	mån

Totalkostnad	övertigande	del 5	400	kr 10	500	kr



FINANSIERINGSFÖRSLAG	Finansieringsförslag
FEAB FÖF	(min) FÖF	(max)

Anslutningskostnad 19	900	kr 25	000	kr 30	000	kr
Alt	1 Kontant Kontant Kontant

Alt	2

Egen	
finansierings-

lösning

Egen	
finansierings-

lösning

Egen	
finansierings-

lösning

Alt	3	(överstigande	del) 20	000	kr 20	000	kr
Kontant Kontant

Egen	
finansierings-

lösning

Egen	
finansierings-

lösning

Överstigande	del 5	000	kr 10	000	kr
…via	förhöjd	
månadsavgift
300	kr/mån

…via	förhöjd	
månadsavgift
300	kr/mån

ca	17	mån ca	34	mån

Administrativ	avgift 500	kr 500	kr +	moms	



Grävning	i	egen	trädgård	
	
Enligt	avtal	på	medlemmens	egen	bekostnad.	
	
Speciallösning	för	Kättilstorp?		
Samordnat	projekt	genom	föreningen:		
ca	1000	kr+	moms/fastighet.	



Medlemsansökan 

Fastighetsbeteckning: ________________________________________________________________________

Namn:  _____________________________________________________________________________________

Person-nr:  _________________________________________________   Jag är ej intresserad att ansluta mig till fibernätet: 

Adress:  ____________________________________________________________________________________

Postadress: _________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________

Telefon hem/arb: ____________________________  Mobiltfn:  _____________________________________

Ev. vicevärd/ombud: __________________________________________________________________________

Fyll endast i nedan i det fall medlemskap söks för fastighet som behöver två eller fler fiberanslutningar (gäl-
ler endast flerfamiljshus eller gård där även ”fähus” ska ha en egen fiberanslutning). 

 Denna medlemsansökan avser flerfamiljshusets/gårdens första anslutning.

 Denna medlemsansökan avser flerfamiljshusets/gårdens andra (eller följande) fiberanslutning(ar).

Övrigt _____________________________________________________________________________________

Jag lämnar härmed samtycke till att uppgifterna ovan endast kommer användas i projektet, allt i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PuL).

___________________________________________   _____________________________________________
Ort:  Datum:   

___________________________________________________________________________________________
Fastighetsägarens underskrift

___________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande

 
Ansökan lämnas till någon av kontaktpersonerna i ditt område eller skickas till föreningens ordförande.

   Välkommen i föreningen!
   Styrelsen

Fiber Östra Falbygden ek. för. 
Ordförande Christer Eliasson, Kvättak Backgården 1, 521 97  Vartofta   tel 0515-320 29   mobil 0708 – 93 22 24   e-post cieliasson@gmail.com

Härmed ansöker jag om medlemskap i Fiber Östra 
Falbygden ek. för.  

Medlemskapet visar att jag är intresserad av att 
ansluta min fastighet till fibernätet. Den bindande 
beställningen görs på separat blankett – efter det 
att beslut definitivt fattats om projektets genom-
förande.

Jag är också beredd att så långt som möjligt stödja 
och underlätta genomförandet av projektet.

Anmälningsavgiften på 200 kronor (insats: 100 kr 
och medlemsavgift 100 kr), kommer att faktureras 
av föreningen inom kort. 
OBS – en medlemsansökan görs för varje enskild fiberanslutning. I det fall 
en fastighet behöver fler anslutningar, ska ett medlemskap sökas för varje 
anslutning.
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Anslutningsavtal för Kättilstorp 
för framtida medlemmar i Fiber Östra Falbygden Ekonomisk Förening 
 
Avtal 
Detta avtal är upprättat mellan ………………………………………………………… 
(nedan kallad Medlemmen) och Fiber Östra Falbygden Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen). 
 
Avtalets syfte 
Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten …………………………………………………... 
Falköpings Kommun (nedan kallad Fastigheten) till fibernätet Fiber Östra Falbygden. 
 
Bakgrund  
Föreningen skall bygga ut och förtäta befintligt kommunikationsnät för bredband baserat på optisk fiber. Den del av nätet som används 
gemensamt av medlemmarna, föreningsnätet, skall finansieras av Föreningens egna kapital och nätet utgör därmed en 
anläggningstillgång hos Föreningen.  
 
Den utbyggnad och förtätning som planeras ska tillfullo finansieras av de nya anslutningarna. När fibernätet är färdigbyggt och betalt 
kommer ägarna av de nya anslutningarna att tas in som fullvärdiga medlemmar i Föreningen. Utbyggnaden i Kättilstorp integreras i det nu 
pågående utbyggnadsprojektet. 
 
Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar, och i förekommande fall 
icke medlemmar, i enlighet med fastställda regler.  
 
Anläggningens finansiering 
Anskaffningskostnaden för kommunikationsnätet skall i första hand och i huvudsak finansieras av föreningens egna kapital, d.v.s. de 
insatser medlemmarna skall tillskjuta enligt § 6 i Föreningens stadgar.  
 
Föreningen upprättar avtal med KommunikationsOperatör (KO) för övervakning samt distribution av tjänster i nätet.  
Föreningen upprättar avtal med entreprenörer för underhåll av nätet.  
 
Medlemmen bistår med eget engagemang och arbetsinsats då sådana efterfrågas under projekttiden. 
 
Medlemmen ansvarar för grävning i egen trädgård samt installation i byggnaden enligt instruktioner från föreningen.  
 
Medlemmarna, som är fastighetsägare, arrendatorer eller i vissa fall hyresgäster inom Föreningens verksamhetsområde, förutsätts 
ansluta sina fastigheter till föreningsnätet och syftet med detta avtal är att reglera villkoren för anslutningen till nätet, dess användning 
och vad som skall gälla i övrigt. Förhållandet mellan parterna regleras i övrigt i Föreningens stadgar samt tillämplig lagstiftning. 
 
Efter att detta bindande avtal träffas, kommer del av kapitalinsats uppgående till 1500 kr att faktureras av Föreningen. Resterande 
kapitalinsats erlägges efter anmodan av Föreningen enligt tidsplan.  
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gemensamt av medlemmarna, föreningsnätet, skall finansieras av Föreningens egna kapital och nätet utgör därmed en 
anläggningstillgång hos Föreningen.  
 
Den utbyggnad och förtätning som planeras ska tillfullo finansieras av de nya anslutningarna. När fibernätet är färdigbyggt och betalt 
kommer ägarna av de nya anslutningarna att tas in som fullvärdiga medlemmar i Föreningen. Utbyggnaden i Kättilstorp integreras i det nu 
pågående utbyggnadsprojektet. 
 
Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar, och i förekommande fall 
icke medlemmar, i enlighet med fastställda regler.  
 
Anläggningens finansiering 
Anskaffningskostnaden för kommunikationsnätet skall i första hand och i huvudsak finansieras av föreningens egna kapital, d.v.s. de 
insatser medlemmarna skall tillskjuta enligt § 6 i Föreningens stadgar.  
 
Föreningen upprättar avtal med KommunikationsOperatör (KO) för övervakning samt distribution av tjänster i nätet.  
Föreningen upprättar avtal med entreprenörer för underhåll av nätet.  
 
Medlemmen bistår med eget engagemang och arbetsinsats då sådana efterfrågas under projekttiden. 
 
Medlemmen ansvarar för grävning i egen trädgård samt installation i byggnaden enligt instruktioner från föreningen.  
 
Medlemmarna, som är fastighetsägare, arrendatorer eller i vissa fall hyresgäster inom Föreningens verksamhetsområde, förutsätts 
ansluta sina fastigheter till föreningsnätet och syftet med detta avtal är att reglera villkoren för anslutningen till nätet, dess användning 
och vad som skall gälla i övrigt. Förhållandet mellan parterna regleras i övrigt i Föreningens stadgar samt tillämplig lagstiftning. 
 
Efter att detta bindande avtal träffas, kommer del av kapitalinsats uppgående till 1500 kr att faktureras av Föreningen. Resterande 
kapitalinsats erlägges efter anmodan av Föreningen enligt tidsplan.  
 



	

Version	2018-03-19	

	
	
	
	
	
	

	

Om beslut senare tas att nätet inte byggs, återbetalas den del av insatsen som dittills inte förbrukats. 
 
Då fler anslutningar upprättas inom samma fastighet skall en kapitalinsats/andel per extra anslutning erläggas. 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Ort och Datum………………………………………….  Ort och Datum……………………………………. 
 
För Medlemmen………………………………….……..  För Fiber Östra Falbygden ek. förening 
 
Personnummer…………………………………………..  
 
Adress………………………………………………. Ordförande…………………………………………  
 
Postadress……………………………………………  
 
Namnunderskrift…………………………………………   
 
 
 
Övriga kontaktuppgifter till medlemmen för föreningens register: 
 
e-mailadress ………………………………………….. 
 
Telefon………………………………………………. 
 
Mobiltelefon………………………………………….. 
 
Fastighetsbeteckning……………………………………. 
 
 
Jag lämnar härmed samtycke till att uppgifterna ovan endast kommer användas i projektet, 
allt i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL). 
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2 (2) 
Avtalsregler 
 
§ 1. Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, samt betalt Föreningens insats och 
medlemsavgift. 
 
§ 2. Föreningen åtar sig att ansluta Fastigheten till kommunikationsnätet, föreningsnätet, för bredband enligt ovan och upprätthålla 
förbindelsen till det nät Föreningens nät ansluts till. Medlemmen åtar sig att betala kostnaden för anslutningen och i övrigt fullgöra de 
skyldigheter som följer av detta avtal. 
 
Fastigheten skall anslutas till föreningsnätet vid kopplingspunkt som Föreningen bestämmer. Medlemmen bestämmer den plats på 
fastigheten där medieomvandlare/modem skall placeras. 
 
§ 3. Den kalkylerade anläggningskostnaden får vid byggstart maximalt uppgå till 30.000 kr per anslutning och kan innebära etappvisa och 
områdesvisa beräkningar och genomföranden. Redovisning av kalkyl och beslut om byggstart för etapp eller område tas vid 
föreningsstämma. 
 
§ 4. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom den anslutna Bostaden. 
 
§ 5. Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel i byggnaden, indragning i byggnad samt 
väggmontering av Mediaomvandlare enligt instruktioner som Föreningen tillhandahåller. Medlemmen 
skall vara behjälplig när Föreningen installerar Fiber och ansluter Mediaomvandlaren. 
 
§ 6. Den utrustning Medlemmen ansluter till kommunikationsnätet skall vara godkänd för ändamålet.  
 
§ 7. Medlemmen får inte manipulera utrustning eller belasta nätet på ett onormalt sätt samt följa gällande lagar och förordningar. 
 
§ 8. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser. 
 
§ 9. Medlemmen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom uppsägning av medlemskapet, och upphör då samtidigt med att 
medlemmen avgår ur föreningen enligt stadgarna, eller genom att andelen i föreningen förvärvas av annan som beviljas medlemskap, 
se ovan, varvid rättigheter och skyldigheter på grund av medlemskapet och detta avtal övergår på förvärvaren.  
 
§ 10. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under maximalt 2 månader om kraven enligt § 7 och § 8 ej 
efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till någon reduktion av årsavgift, underhållsavgift 
eller annan avgift som Föreningen eller annan fordringsägare normalt har rätt till. 
 
§ 11 Föreningen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom med omedelbar verkan häva avtalet på grund av upprepade allvarliga 
brott mot villkoren i detta avtal eller genom att utesluta Medlemmen ur föreningen, varvid avtalet upphör att gälla när medlemmen avgår 
ur föreningen.  
 
§ 12. Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för byggstart och drift av 
kommunikationsnätet enligt ovan inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin del av de kostnader Föreningen kan ha ådragit sig och 
förbinder sig att samtidigt lämna föreningen genom utträde enligt stadgarna. 
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§ 13. I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständigheter som Föreningen inte kan råda 
över kan Föreningen inte göras ansvarig för därav föranledd skada. 
 
§ 14. Medlemmen skall under byggnationen utan ekonomisk ersättning ställa upp med vissa ideella arbetsinsatser.  
 
§ 15 När medlemmen avyttrar en ansluten fastighet skall denne, om det är möjligt överlåta andelen i föreningen. Därefter kan förvärvaren 
ansöka om medlemskap och, om detta beviljas, överta överlåtarens medlemskap i föreningen. Detta innebär bland annat att den nye 
medlemmen inte behöver betala insats, eftersom dessa redan betalats för medlemskapet i fråga. I dessa fall förutsätts också att 
förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, d.v.s. blir part i avtalet. Annars kan medlemskap inte 
beviljas. 
 
Om andelen inte överlåts i samband med fastigheten eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas 
medlemskap, upphör medlemskapet i enlighet med stadgarna och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och 
eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar. I dessa fall kan den nye 
ägaren av fastigheten skriva ett nytt avtal om bredbandsanslutning eller välja att helt stänga anläggningen. 
 
Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv och testamente. 
 
§ 16. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras av svensk domstol. 
















