
Information från

SISTA CHANSEN
att skaffa fiber 
för max 15.000 kr! 

Viktigt meddelande till dig som ännu inte 
anslutit din fastighet till Häggådalens 

Fiberförening:  

f.d. Fritsla Fiberförening

Nu grävs det fiber för fullt i byn. Vill du 
slippa kostsamma extraavgifter gäller 
det att hoppa på innan grävaren pas-
serat ditt hus. 

Kontakta oss därför 
direkt om du är intresserad. 



Kan man inte ansluta 
för samma pris om ett 
par år istället?
Varför blir det så mycket dyrare att ansluta sig i efter-
hand? Det är väl inte så svårt att lägga till en fastighet 
eller två i nätet?

Styrelsen bygger nätet för föreningens medlemmar och vi 
ser det som vår uppgift att bygga till en så låg kostnad som 
möjligt. Därför kan vi inte dra på oss kostnader för att kon-
struera ett nät som har större kapacitet än vad som behövs 
för dem som är medlemmar när vi bygger. 

Efter 2014-09-01 kommer föreningen att pröva varje ny-
tecknat avtal. Vi måste göra så för att det inte ska bli dyrare 
för oss som redan är med. Om det område som du bor i 
är projekterat eller färdigställt måste du betala de merkost-
nader som uppstår i samband med projektering och fram-
dragning vilket innebär att kostnaden kan överstiga be-
slutade 15.000 kr. Exakt hur mycket dyrare måste avgöras 
från fall till fall, men kostnaden kan komma att öka med 
minst 10.000-20.000 kr.

Om vi ska ansluta nya om ett par år måste vi minst gräva 
från närmaste anslutningspunkt. Det ger såklart helt andra 
grävningskostnader att göra enstaka grävningar än när vi 
som nu gör allt på samma gång. När föreningen har byggt 
klart nätet så är det heller ingen inom föreningen som kom-
mer lägga en massa obetald tid på att projektera och bygga 
ett nät. Upphandling för framtida anslutningar kommer 
därför ske av externa affärsdrivande företag istället. 

Varför är det bråttom?
Har du inte en grävare i närheten i din fastighet finns 
det fortfarande chans att gå med i fiberprojektet. Men 
det är bråttom. När ditt område är färdigplanerat och 
färdiggrävt kommer det bli mycket dyrare att koppla in 
din fastighet i efterhand. 

Vänta därför inte utan skicka direkt ett mail till nymed-
lem@haggadalensfiber.se med uppgift om namn, adress och 
fastighetsbeteckning så ser vi till att du får ett kontrakt med 
vändande post. 

De som redan är medlemmar har till och med nu betalat 
10.000 kr plus kapitalinsats 300 kr och årsavgift 200 kr. 
Direkt när du skrivit under ditt kontrakt måste du alltså 
betala in 10.500 kr till föreningens bankgiro 186-9528. 

Undantagsvis kommer föreningen att erbjuda medlemmar 
att betala antingen 1.600 kr/månad i 10 månader alterna-
tivt 1.100 kr/månad i 15 månader. Föreningen tar vid del-
betalning ut en extra avgift på 100 kr/månad som för att 
täcka administrativa och räntekostnader. Första betalning 
skall ske senast vid kontraktsskrivning och sedan varje må-
nad tills full betalning är klar.

På www.haggadalensfiber.se
kan du se vilka områden som är färdiga. 
Välj Information om projektet och sedan Vad händer nu.   

Har vi redan passerat 
ditt område?
Kontakta oss för ett kostnadsförslag så att du kan avgöra 
hur du vill ha det.



Några fördelar med fiber  
•	Hög kapacitet (200 Mbit/sek i båda riktningarna) med möjlighet att öka kapa-

citeten 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 kostna-

der 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 elektroniska 

impulsen vidare. 
•	Fastigheter med fibernätsanslutning har ett högre attraktionsvärde på fastig-

hetsmarknaden.

Det blir dessutom  
billigare med fiber! 
Föreningen har träffat ett mycket förmånligt avtal med 
Netatonce. Snabbt bredband, teve och telefoni till en 
månadskostnad som troligtvis är mycket lägre än dina 
nuvarande avtal. 
 
För 349 kr i månaden får du Internet med hastighet 200 
Mbit åt båda håll, 20 kanaler TV, telefoni samt service-
avgift på 50 kr månaden till föreningen för underhåll av 
nätet. 

För 99 kr extra i månaden kan man höja hastigheten till 
1000 Mbit åt båda håll. Boxar för internet, telefon och en 
Tv ingår. Titta på dina räkningar för fast telefoni, Tv via 
boxer eller satellit och internet ADSL och jämför med vad 
du betalar idag. Blir fiber billigare?

Det går dessutom att välja till ett stort antal Tv-kanaler. 

Läs mer på www.haggadalensfiber.se
Välj Information om projektet uppe till höger och sedan 
Tjänster i nätet

Vad händer om jag 
inte installerar fiber? 
Kopparnätet är under avveckling. Om man har telefoni 
och eventuellt bredband via Telias kopparnät idag så 
är det en mycket stor risk att det kommer sluta fungera 
inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Telia kommer att montera ned sina telestationer inom när-
tid. Orsaken till detta är att det är väldigt dyrt för Telia att 
hålla igång dessa då det är gammal teknik och reservdelar 
knappt går att få tag på. Troligtvis påskyndar fiberprojektet 
denna avveckling och därför är det viktigt att alla som tve-
kar idag funderar på alternativen för framtiden. 

När kopparnätet försvinner kommer det heller inte finnas 
möjlighet med uppkoppling via ADSL som idag. Väljer 
man att inte gå med i fiberprojektet så kommer man att 
tvingas gå över till mobil telefoni och mobilt bredband i 
framtiden! 



Information till medlemmar

Frank Hallberg 
Hägnevägen 18     
0701-80 80 70

Stefan Hansen 
Karlsbergsvägen 6    
0733-30 06 21

Gullik Webjörn 
Danska vägen 55
0702-60 10 64

Shachar Ramot 
Knektvägen 5  
0763-90 34 51 

Henrik Skoglund  
Basteråsvägen 28 
 0733-58 71 23 

Lars Olofsson  
Nyhemsvägen 5 
0723-20 23 20 

Mats Uhlén 
Danska vägen 21    
0706-01 48 33 

Joakim Gustafson  
Aratorpsvägen 30  
0731-58 36 75 

Fredrik Johansson 
Finabovägen 24
0729-75 04 19 

Susanne Nystedt 
Fridhemsvägen 2 
0707-67 38 18 

Henrik Hansson 
Förläggarevägen 32  
0706-29 30 48 

Thomas Danielsson 
Björkelundsvägen 3  
0705-37 84 29 

Robert Öhlin 
Botaskårsvägen 19 
0735-42 35 70  

Jonas Axelsson 
Sjögaslättsvägen 13
0706-20 75 00 

Frågor? Sugen på mer information?
Besök www.haggadalensfiber.se så kan du se status för projektet och bland annat läsa om förening-
ens avtal med vår innehållsleverantör. Eller ställ din fråga till fritslahenrik@hotmail.com. 

Du kan även ringa någon av nedanstående styrelsemedlemmar

Dagsverken 
Föreningsstämman tog beslut om att varje fastighet skall 
ställa upp med 2 dagsverken á 8 timmar = 16 timmar. 

Dessa dagsverken kan vara allt från att såga ned träd som 
är i vägen, montera ned staket, sätta upp pinnar för att 
markera var grävaren skall gräva till att dra ihop ris, elda, 
kratta eftergrävning, så igen gräsmattor och/eller fixa kaffe, 
dricka och smörgås till personalen i dagsverken.

Områdesansvarig för ditt område kommer höra av sig när 
det är dags för dagsverken. 

Grävning på egen tomt 
Det kommer att byggas anslutningar fram till tomtgrän-
sen och målsättningen är att gräva mellan tomterna där det 
finns mjukytor dvs. gräsmattor och liknande och undvika 
att gå i gator. Varje fastighetsägare ansvarar sedan själva för 
att gräva den sista biten fram till fastigheten. Fibern fästs 
i en box på fastighetens utsida och du ansvarar själv för 
att borra hål i väggen. Vi kommer att lämna noggranna 
instruktioner för hur detta ska gå till.

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.


