
Vem kan bli 
medlem?
Alla som äger en fastighet eller bostads-
rätt kan bli medlemmar i föreningen. 
Om du bor i hyreshus måste du prata 
med din hyresvärd så att han eller hon 
blir medlem och ansluter fastigheten. 

Förhoppningen är att så stora delar av 
Fritsla som möjligt kan bli uppkoppla-
de på fiber. Ju fler som är med och delar 
på kostnaderna desto billigare blir det 
och desto fler områden kan anslutas. 

Vad kostar det 
att vara med?
Du visar att du är intresserad genom att 
bli medlem i fiberföreningen för 200 
kronor samt betala en insats på 300 kr. 
Inbetalningskort finns på sista sidan. 

Om projektet inte blir av får du tillbaka 
din insats på 300 kronor. Det enda du 
alltså riskerar i projektet är medlemsav-
giften i fiberföreningen. 

Du tecknar inget bindande avtal nu, 
utan bestämmer dig först när vi vet vad 
kostnaden blir. På nästa sida finns ett 
exempel på hur antalet medlemmar på-
verkar kostnaderna för installationen. 

FIBER I FRITSLA
Information från Fritsla Fiberförening

Bli medlem idag!
Det behövs minst 300 intresserade hus-
håll för att kunna gå vidare med pro-
jektet att installera fiber i byn. Antalet 
medlemmar är idag runt 200. Du som 
är intresserad av fiber i framtiden be-
höver gå med nu för att projektet ska 
kunna bli av. 

Mer information finns i det här bladet 
och på fritsla.net.

Inbetalningskort finns längst bak 
när du bestämt dig. 

Din medverkan 
behövs för att få 
fiber till Fritsla!
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Ju fler hushåll som installerar fiber 
samtidigt, desto lägre blir kostnaden 
för varje hushåll. Siffrorna i diagram-
met visar en grov prognos hur installa-
tionskostnaden förändras utifrån anta-
let hushåll. De exakta siffrorna räknas 
fram när vi vet hur många som är med 
och hur stora avstånd som behöver grä-
vas.

Du kommer alltid veta vad den maxi-
mala kostnaden blir innan du tecknar 
dig för ett bindande avtal. 

Ju fler vi är, 
desto billigare 
blir det!

Kan man hop-
pa på senare?
Fastigheter som vill dra in fiber senare 
kommer att få betala en extra kostnad 
på grund av att de som bygger nätet be-
höver ändra för att få plats med fler fib-
rer, samt att det generellt är dyrare att 
inte göra all dragning på samma gång. 
Den som kommer in senare får betala 
30% mer för indragningen (eller de 
faktiska kostnaderna om de är högre) 
än hushållen som är med från start. 

Det är alltså fördelaktigt att vara med 
från start samtidigt som den totala 
kostnaden för alla då också blir mindre. 

Hur betalar 
man för instal-
lationen?
Kostnaden för installationen kommer 
delas upp på tre inbetalningar under 
projektets gång: 1 vid avtalsskrivning, 
1 vid grävstart och 1 vid slutfasen av 
projektet. Man behöver alltså inte be-
tala hela summan på en gång. 

Det kommer även finnas möjlighet till 
en avbetalningsplan för den som så 
önskar. Exakt upplägg för detta görs 
när kostnaderna är klara, vilket alltså 
beror på hur många som är med från 
start. 

Blir det dyrare 
om jag bor 
långt bort?
Nej, alla som är med från början i 
projektet betalar solidariskt samma 
installationskostnad oavsett var man 
bor. 



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

Frank Hallberg 
0701-808070, frank@adinq.se 

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

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

Telia idag (exempel) Med fiber (exempel)

Abonnemang, telefoni 165 kr Paketpris
TV, telefoni och internet:

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 fastigheter är 
klar så äger medlemmarna i fiberför-
eningen gemensamt nätet. Det innebär 
att vi själva kan välja vilka operatörer 
och tjänster vi vill ha i nätet, 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 kost-
nader många av hushållen har idag för 
samma tjänster kan man spara hund-
ralappar redan från första månaden, 
samtidigt som man får snabbare inter-
net och fler tv-kanaler. Jämför gärna 
med de kostnader 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 ovan 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 må-
nadskostnader. 

Spara 400 
kr/månad i 
kostnader!

Några fördelar med fiber  
•	 Hög kapacitet (100 Mbit/sek i båda riktningarna) med möjlighet att öka 

kapaciteten ytterligare, vilket gör tekniken mycket framtidssäker. 

•	 Kan användas för telefon, tv och internet samtidigt. 

•	 Kostnaderna för anslutning till fiber tjänas in på några år genom lägre kost-
nader för tv, telefon och internet. 

•	 Till skillnad från kopparnät och mobilnät är fiber oberoende av avstånd och 
hur många som är uppkopplade samtidigt. Alltså lika hög kapacitet hela 
tiden. 

•	 Klarar HDTV och 3D format. 

•	 Fiber är väderoberoende. Tex vid åsknedslag leder inte fibern den elektro-
niska impulsen vidare. 

•	 Fastigheter med fibernätsanslutning har ett högre attraktionsvärde på fast-
ighetsmarknaden.




