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Projekteringen av vårt fibernät pågår och byggstart närmar sig snabbt. Vårt fibernät kommer till stora delar att sam-
förläggas med kommunens stamnät som byggs av Herrljunga Elektriska. Den 1/12 2012 befinner maskinerna sig i 
Broddarp/Öra och närmar sig snabbt, det är hög tid att bestämma sig, annars går tåget.  

Uppskattad kostnad för fiberanslutning är 15-20 000 kr, men kostnaden kommer att beräknas mer exakt när 
projekteringen är klar för alla medlemmar som gått med före årsskiftet. Genom att bli medlem i fiberföreningen 
lämnar du en icke bindande avsiktsförklaring att ansluta dig. Innan du skriver på anslutningsavtalet får du besked om 
kostnaden. Vi planerar ett medlemsmöte i början av 2013. Du som ännu inte gått med har nu nedanstående alternativ: 

1. Anslut din fastighet och köp föreningens tjänster. 

Inget avtal är tecknat ännu, men Telias kollektivavtal är idag det troligaste tjänsteutbudet föreningen 
erbjuder medlemmarna. 

• Medlemsavgift i föreningen (beslutas av stämman – f.n. max 100 kr/år) 
• Telias kollektivavtal (se nedan) 299 kr/månad 
• Tjänsteavgift till fiberföreningen (som skall täcka drift och underhåll av nätet) c:a 50 kr/månad 
SUMMA 4 288 kr/år 

Denna årskostnad är 3 024 – 5 816 kr/år billigare än det du erbjuds idag (se punkt 3), dessutom med 
avsevärt bättre prestanda och i stort sett obegränsad framtida kapacitet!!! En anslutningskostnad på 
20 000 kr är betald på 4,5 - 7 år. 

I Telias kollektivavtal för 299 kr/mån ingår: 

• 100 Mbit bredbandsanslutning 
• Prioriterad IP-telefoni (med ditt befintliga telefonnummer) 
• 2st Telia TV boxar 
• TV - Telias LAGOM Paketet, som innehåller: SVT1, SVT1HD, SVT2, SAVT”HD, SVT24, SVT Barnkanalen, 

SVT Kunskapskanalen, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10, TV4Sport, Euro-Sport, Discovery, 
AxessTV, MTV. Fler kanaler kan man förstås få mot tillägg. 

2. Anslut din fastighet till fibernätet, men avvakta med att köpa tjänster tills du behöver det. 

Förutom anslutningen betalar du endast medlemsavgift i föreningen (beslutas av stämman – för närvarande 
100 kr/år) 

• En fiberanslutning höjer med största säkerhet värdet på din fastighet. 

3. Tacka nej och riskera: 

• en betydligt högre kostnad när du eller en eventuell framtida ägare av fastigheten vill ansluta till 
fibernätet. De statliga bidragen som finns nu går inte att få för enskilda anslutningar senare.  

• att befintligt telenät riskerar få sämre underhåll eller till och med bli nedmonterat på sikt. 

Om du idag har täckning i det mobila telenätet kan detta upplevas som ett alternativ till fiberanslutning. Det 
kan det till viss del vara i tätorter och städer, men knappast för landsbygd. För att kunna få högre bandbredd i 
mobilnäten ökas frekvensen, varvid räckvidden från masterna minskas. Det kommer alltså att krävas fler och 
fler master. Eftersom fler och fler fastigheter fiberansluts kommer utbudet sannolikt kräva bättre och bättre 
uppkoppling. Kort sagt, även om mobilnätet räcker idag kommer det inte att vara lika framtidssäkert som en 
fiberanslutning. 

Som jämförelse visar vi nedan kostnaden för befintliga tjänster: 
• Telia Bas (vanlig analog telefon över kopparnätet) 145 kr/månad (1 740 kr/år) 
• Boxer TV paket (jämförbart med Telias lagompaket) 199 kr/mån inkl. kortavgift + 110 kr/mån för 

extrakort (Telias erbjudande omfattar 2 TV-anslutningar). Totalt blir detta 2 388 + 1 320 kr/år  
• Telia ADSL bredband 2Mbit: 259 kr/mån, 30 Mbit 388 kr/månad, dvs 3 108-4 656 kr/år 

SUMMA 7 316 (eller 8636) – 8 784 (eller 10 104)kr/år 

Med reservation för eventuella felskrivningar 

Frågor? Kontakta:  Holger Sandin, 0513-603 02, 070 593 05 40 eller  
Jerry Stridh, 0513-600 75, 070 598 41 28 


