
Inte medlem? Bli det 
före 31 mars för att 
slippa extraavgift!
 
Du som ännu inte är medlem i Fiberfören-
ingen blir det genom att betala 500:- (varav 
200:- är medlemsavgift och 300:- är intres-
seinsats) på bankgiro och skriv in namn, 
adress, mejladress, telefonnummer och fast-
ighetsbeteckning.
 
Därefter kommer du att få ett anslutningsav-
tal för din fastighet som du behöver signera 
omgående för att därefter betala in 5 000:- 
senast 2014-03-31. 

Information från Fritsla Fiberförening

NU BYGGER VI 
FIBERNÄT!
Föreningsstämman tog den 27 februari 
beslut om att starta projektet med att 
bygga ett fibernät med mål att ansluta 
alla 2014!

Vad händer nu för dig 
som är medlem?
Inom kort kommer du som är medlem att bli 
kontaktad av en representant från föreningen 
med ett anslutningsavtal för din fastighet. 
Anslutningsavtalet är enligt beslut på stäm-
man den 27 februari maximerat till en insats 
på 15 000:-. Kostnaden kommer delas upp på 
flera delbetalningar.

Detta anslutningsavtal måste signeras senast 
2014-03-31 och skickas in till föreningen i bi-
fogat kuvert.



Frågor? 
Mer information finns www.fritsla.net. Du får gärna 
kontakta någon i styrelsen med dina frågor också. 

Frank Hallberg 
0701-808070,  
frank@adinq.se 

Stefan Hansen 
0733-300621,  
bossakungen@gmail.com
 
Gullik Webjörn 
0702-601064,  
gullik.webjorn@ 
corevalue.se 

Shachar Ramot 
0763-903451,  
sramot@gmail.com
 
Henrik Skoglund 
0736-625765,  
henrik.skoglund@ 
framecore.se

Ju fler vi är, desto  
billigare blir det!
Ju fler vi är som installerar fiber samtidigt, desto lägre 
blir investeringen för varje hushåll. 

Vi är övertygade om att vi blir minst (men lovar inte) 
500 medlemmar till slut och genom detta kommer vi 
ned i ett spann på 12 000-15 000:- och om vi blir ännu 
fler som ansluter sig så kan vi sänka denna kostnad ännu 
mer!

... oavsett var du bor.
Alla som är med från början i projektet betalar solida-
riskt samma installationskostnad oavsett var man bor. 

Kan man hoppa på 
senare?
Svar JA, men det är inte att rekommendera eftersom be-
slut har tagits på föreningsstämman att tillkommande 
fastigheter efter 2014-04-01 betalar ytterligare en avgift på 
5 000:- utöver den grundläggande anslutningsavgiften på 
maximalt 15 000:- per fastighet, men kan bli ännu högre 
om området där du bor har avslutats som projekt och det 
tillkommer kostnader från underleverantörer för eventuell 
projektering, grävning, fiberdragning, fibersvetsning, och 
kvalitetssäkring.
 
Efter att projektet är helt klart kan man därför räkna med 
att en eventuell anslutning kan kosta minst 30 000:-. Om 
fastigheten ligger avsides kan det dessutom bli markant dy-
rare eftersom du då får stå för alla kostnader på egen hand 
istället för att, som idag, dela solidariskt på kostnaderna.
 

Hur betalar man  
för installationen?
Anslutningsinsatsen på 15 000:- delas upp på 5 000:- som 
skall inbetalas omgående och senast 2014-03-31.
 
Resterande beslutas av styrelsen men en uppskattning är 
5 000:- i maj/juni och resterande mot slutet av projektet 
till hösten.
 
Undantagsvis kommer föreningen att erbjuda medlemmar 
att betala antingen 1 600:- per månad i 10 månader alter-
nativt 1 100:- i 15 månader. Föreningen tar medvetet ut en 
extra avgift på 100:- per månad som medlemmen delbeta-
lar för att täcka administrativa och räntekostnader.
Första betalning skall ske senast 2014-03-31 på bankgiro 
186-9528 och sedan varje månad till full betalning är klar.

Grävning på egen tomt
 
Det kommer att byggas anslutningar fram till tomtgrän-
sen, men varje fastighetsägare måste själva gräva den sista 
biten fram till fastigheten.

Föreningen kommer att upphandla en tjänst för de som 
inte kan eller vill gräva själva och vi räknar med att det blir 
till en vettig summa då det är många som efterfrågat detta. 
Meddela föreningens representant om du vill få en offert 
på detta
 
Väljer ni att göra det själva så måste ni gräva ned slangen 
minst 20 cm, men rekommenderat är mer än 30 cm. Slang 
kommer att levereras från föreningen.

Har du fjärrvärme?
 
Vid installation av fjärrvärme drogs extra rör för framtida 
behov. Vi hoppas och tror att det inte är några problem att 
använda dessa rör för att dra in fiber i din fastighet, och 
därmed slippa gräva på tomten. Vi väntar på svar på detta 
från Marks Värme/Kommunen.
 
Ni får gärna meddela oss att ni har fjärrvärme idag, efter-
som det underlättar för oss i vår planering.
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Telia idag 
(exempel)

Med fiber 
(exempel)

Abonnemang, telefoni 165 kr Paketpris
TV, telefoni och in-
ternet:

299 kr

TV (Boxer, Visat etc) 198 kr

Internet (ADSL) 359 kr

Medlemsavgift 
fiberföreningen

0 kr 17 kr

Kostnad per månad 722 kr 316 kr

Spara hundralappar i månaden med fiber
När fibernätet är på plats i marken 
och indragningen till våra fastighe-
ter är klar så äger medlemmarna i fi-
berföreningen gemensamt nätet. Det 
innebär att vi själva kan välja vilka 
operatörer och tjänster vi vill ha i nä-
tet, och kan välja de mest förmånliga 
tjänsterna. Ett paket som till exempel 
Seglora har valt innehåller 100 Mbit 
Internet, 21 tv-kanaler och telefoni, 

till en kostnad av 299  kr/månad. 
Jämfört med de kostnader många av 
hushållen har idag för samma tjänster 
kan man spara hundralappar redan 
från första månaden, samtidigt som 
man får snabbare internet och fler tv-
kanaler. Jämför gärna med de kostna-
der du själv har idag och se hur det ser 
ut för dig. 

Observera att kalkylen är ett räkneex-
empel och att innehåll och priser kan 
se lite annorlunda ut när det är dags 
att välja operatör. Men det kommer 
finnas ett eller flera baspaket att välja 
bland, samt möjlighet att till exempel 
välja till snabbare uppkoppling eller 
fler kanaler för den som önskar det. 

En investering 
som finansierar 
sig själv
Ser man på räkneexemplet till vänster 
skulle man spara 406 kr i månaden 
med det nya abonnemanget. Om 
kostnaden för installationen landar 
på 15  000  kr/hushåll skulle du ha 
sparat in den kostnaden på ungefär 3 
år genom att du fått lägre månads-
kostnader. 




