Hej
Igår när vi fick besked om bidrag blev jag så exalterad att jag nästan kissade i byxorna. Tyvärr blev
information som jag skickade ut gjord i samma stund och blev därmed inte bra. Jag har fått massor av
frågor. Ber om ursäkt för det. Ha tålamod, jag återkommer till mina sinnens fulla bruk när jag har
lugnat ner mig.
Vi backar ett steg och börjar om.
Följande information är viktig för er:
1. Styrelsen har jobbat med kalkylen och nu tror vi på följande. Tidigare var det sagt att
grävningen på tomten skulle var och en få betala själv + max 20 000 kr i anslutningsavgift. Nu
menar styrelsen att grävningen på tomten ingår i anslutningsavgiften(fortfarande max 20 000
kr). Så i denna anslutningsavgift ingår 20 meter grävning på tomten, endast grovåterställning
på tomten, låda på utsidan väggen(extern kontrollpunkt), indragning av fiberkabeln genom
väggen samt inkoppling inom 5 meter från håltagningen. Er uppgift blir att se till att det finns
ström till minst två apparater(220 volt) där inkoppling och apparaterna ska ske. Om ni önskar
trådlös kommunikation i huset måste ni köpa den apparaten själv och även stå för inkoppling
av den. Det föreningen står för måste ni använda genom datakabel.
2. Föreningen kommer att fakturera alla medlemmar 5 000 kr av ovanstående anslutningsavgift
som ska betalas i September. Betyder att därefter är det max 15 000 kr kvar att betala av
anslutningsavgiften. Fakturan går ut som vanligt via mail till de som har mail och via vanlig
post till de utan mail. Dessa 5 000 kr är per medlem. Har en medlem flera fastigheter blir
först i samband med att vi börjar gräva för den etappen som det ska betalas per fastighet.
3. För att ta hänsyn till de som ligger i de senare etapperna kommer vi dela upp betalningarna
på följande vis:
a. Alla medlemmar betalar 5 000 kr i september
b. Alla medlemmar som bor i en etapp betalar 5 000 kr ytteliggare när vi påbörjar den
etappen.
c. Alla medlemmar som bor i en etapp betalar ytterligare 5 000 kr när etappen är
färdiggrävd.
Detta är förutsatt att likviditeten räcker annars måste vi ta in lite till. Genom detta
behöver inte de som ligger i de sista etapperna ligga ute med så mycket pengar så långt
innan inkoppling. Alla dessa pengar räknas av mot anslutningsavgiften. På sluttampen av
detta kommer det en slutfaktura som reglerar skillnaden mellan vad hela kalaset
kostar(upp till max 20 000 kr) och vad ni redan har betalt.
4. Föreningen kommer snart skicka ut avtalet som föreningen ska skriva med alla medlemmar
som vill ha fiber installerat. Vi kommer att ha en dialog med varje medlem om hur vi ska
gräva på respektive tomt men först måste vi veta hur många och vilka som ska ha fiber. Det
finns så många orsaker till att vi blir tvungna att dra fiber en viss väg så det är inte så
produktivt att ha dialogen tidigare. Så läs avtalet, tycker ni det är OK skriver ni på och skickar
tillbaka det. När det börjar närma sig grävning kommer vi och pratar med er.
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5. Om det är så att ni betalar anslutningsavgift(helt eller delvis) och av någon konstig
anledningen beslutar sig föreningen för att inte installera fiberkabel hos er skall det ni har
betalt i anslutningsavgiften betalas tillbaka.
6. De som inte är medlem idag och vill ha fiber, bör anmäla sig nu. Ni som är medlemmar
behöver inte göra något. Prata med era grannar om detta, ni ser i medlemslistan vilka som
inte är medlemmar ännu. För de som kommer till efter förfallodatum eller betalar försent i
september kostar det 2 000 kr extra i projekteringsavgift. Detta beroende på att vi vill
projektera nätet klart så snart som möjligt och efter det tar vår leverantör betalt för varje
ändring.
7. Varför behöver vi koppla in fiber i mitt hus?
Kopparledningarna, era telefonledningar och ev. fasta bredbandsförbindelse, kommer att tas
ner, det vet vi.
Kapaciteten i Mobilnätet kommer få svårt att räcka till i framtiden.
Hur tänker de som inte skaffar fiberkabel? Om den fasta telefon inte går att använda och
mobilen fungerar dåligt hur kommunicerar man då? När belastningen på mobilnätet blir för
stor är det vi som bor i ytterområdena som blir utan förbindelse eftersom konsekvenserna är
att förbindelsen kommer och går. En sommardag när det är mycket folk som är i rörelse kan
man mycket väl tänka sig svårigheter med förbindelsen till mobilen som sträcker sig över en
hel dag. Vad gör de som vill ha tag på er eller ni vill ha tag på någon? Ringer före 06.00 på
morgonen eller efter 22.00 på kvällen? Man kanske väntar till hösten med att ringa då
belastningen på mobilnätet är lite lägre? Vad gör fastighetsägaren om denne måste ringa
larmnumret? Ovanstående bör alla fastighetsägare fundera igenom. Det finns en orsak varför
regeringen ger 40 % bidrag till att installera fiberkabel.
Ni vet väl att vi har ett sommarstugeerbjudande som även gäller vanliga permanentboende?
Ni kan med detta erbjudande dra in fiberkabel och betala anslutningen(max 20 000 kr). Vi
kopplar in allt men ni kan inte använda fiberkabeln. Då betalar ni bara medlemsavgiften per
år (stämman beslutar storleken, är i dagsläget 200 kr/år). När ni sedan vill börja fiberkabeln
säger ni bara till så öppnar vi ”kranen”. Från den stunden betalar ni beroende på vilka
tjänster ni väljer.
8. Kostnaden per månad är helt beroende på vilka tjänster ni väljer men det kommer aldrig vara
dyrare än vad ni kan köpa dessa tjänster för idag. Föreningen ambition är att det ska vara
betydligt billigare än vad ni betalar idag. Alla vi som är medlemmar vill givetvis att vi, över
tiden, får igen pengarna som vi har betalt i anslutningsavgift genom lägre månadskostnad.
Som exempel på kostnader: Andra fiberföreningar har förhandlat sig till ett paket med fast
telefon, Internetuppkoppling 100 Mb och ett grundutbud på TV-kanaler på mellan 8-15 st
varav alla kanaler upp till 8 är de faktiska TV-kanalerna med det numret. Kostar inklusive
avgift för underhåll/drift av vårt nät mellan 350-450 kr /månad. Om just det paketet är
aktuellt för oss får vi se.
9. Vi kommer så långt det är möjligt försöka erbjuda ett brett spectra av tjänster så att alla kan
känna sig nöjda.
10. Vi kommer att dela in området i etapper. Tanken är att från våren 2017 ska vi använda fler
grävmaskiner för att hålla en hög takt i framfarten. Hela projektet klart 2018. Om vi lägger ut
det vi ska gräva som en rak sträcka hamnar vi i Stockholm så det är en del skottande som ska
göras.
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11. Fakturan på årets medlemsavgift (2016) har inte gått ut ännu till de som blev medlem förra
året eller tidigare. Detta på grund av tidsbrist. Men den fakturan (200 kr) kommer snart.
12. Leverantör av tjänsterna är inte klart ännu. Det finns ju en 4-5 stycken att välja på och dessa
ska vi kontakta i höst. Men beträffande TV-kanaler så strävar vi efter att ha så många kanaler
som möjligt. Jag skulle tro att vi kan få alla kanaler upp till 8-9. Därefter kan det möjligen bli
så att det blir resterande kanaler kommer från Viasat eller Canal Digital.

Södra Fräkne Fiberförening, 2016-06-30

Kjell Tallberg
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