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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Vårt tredje verksamhetsår har avslutats. Det har varit ett år fyllt av både utmaningar, nederlag och framgångar.
Under våren fick vi ett glädjande besked om att vi beviljats bredbandsstöd av Länsstyrelsen vilket gav ny energi
och nya mål att bygga ett fibernät i egen regi. Under året fram tills slutet av sommaren var det därför fokus på
att förbereda byggnation och teckna giltiga avtal med fastighetsägare om anslutning till fibernätet. Ett krav för
det beviljade bredbandsstödet var att nå en anslutningsgrad minst strax under grad av visat intresse att ansluta
fastigheter till fibernätet. Allt talade till en början att vi skulle nå målet, men vid summering under sommaren,
då vi även gjorde en fördjupad ekonomisk kalkyl, visade en för hög risk till en för låg anslutningsgrad i
förhållande till projektets omfattning. Vi fick därmed tänka om och tänka nytt.
Styrelsen föreslog efter mycket noga övervägande att vi istället skulle ta in anbud från extern aktör att bygga
fibernätet mot att det beviljade bredbandsstödet som överlåts till aktören. Under förutsättning att den så
kallade försäljningen av det ännu ej byggda fibernätet konkurrensutsattes på lika villkor så är detta förfarande
ett valbart sätt inom regelverket att nyttja bredbandsstödet för byggnation. Styrelsens förslag presenterades
på ett medlemsmöte i början av hösten, beslutet blev att konkurrensutsättning skulle göras genom
upphandling och att ett senare medlemsmöte skulle besluta om försäljning skulle ske eller inte.
I slutet av hösten var upphandlingen klar och presenterades på en extra kallad föreningsstämma. Stämman
beslutade enhälligt att tacka ja till det vinnande anbudet. Därmed gavs i uppdrag att teckna avtal med Zitius
enligt lämnat anbud vilket genomförts under vintern. För närvarande pågår förberedelser till byggnation där vi
som förening är ett stöd till Zitius som ansvarar för byggnationen. Om ett år, dvs. våren 2019, ska fibernätet tas
i drift för att vara fullt genomfört och redovisat under sommaren 2019.
Föreningens styrelse har bestått av Roger Höjendal (ordförande), Per Alvarsson (kassör), Thomas Rönnblom
(Sekreterare), Henrik Nilsson (ledamot), Johan Jerleryd (ledamot) och Magnus Rundberg (ledamot). Ola Sjölin
har varit föreningens revisor. Under verksamhetsåret har föreningen haft 6 protokollförda styrelsemöten och
en extra föreningsstämma. Utöver detta har styrelsen engagerats i flertalet avstämningsmöten med parter
såsom länsstyrelsen, grovprojekteringsföretag och fibernätsföretag såsom Zitius för att arbeta fram förslag och
avtal enligt föreningens verksamhet och föreningsstämmornas beslut.
I bygden har under året 21 fiberambassadörer engagerat sig stort i vårt gemensamma mål att få fiber i bygden.
Dessa fiberambassadörer är geografiskt spridda över hela vårt fibernätsområde och har aktivt varit ett stört
stöd i information och avtalsteckning bland sina grannar och boende i närområdet.
Våra engagerade fiberambassadörer: Horröd - Ann-Christine och Stefan Nilsson, Horröd - Nils Åkesson,
Maglehult - Rikard Olofsson, Maglehult - Ulrika Nord Mickels, Matteröd - Jan Andersson, Mjölkalånga - Joakim
Karlsson, Mjölkalånga - Lennart Rundberg, Mjölkalånga - Seema Lindgren, Myrarp - Jan Nilsson, Oberöd Kristine Jönsson, Skyrup - Bengt Andersson, Skyrup - Henrik De Sousa, Skyrup - Kenneth Hansen, Skyrup - Lars
Toresson, Skyrup - Magdalena Ljung, Skyrup - Matthsz Håkansson, Skyrup - Per-Ingvar Carlsson, Skälsböke Anders Carlsson, Isakstorp - Thomas Rönnblom och i Svenstorp - Kenneth Nilsson.
På vår hemsida www.matterodsfiber.se har vi löpande beskrivit större händelser.
Utdrag från hemsidans kalendarium:
2018-05-14
Hej fibervänner!
Det är hög tid att återkoppla med en nulägesrapport i fiberbygget. Tyvärr har vi väntat några veckor mer än vi hoppats på för Zitius att teckna avtal med den
totalentreprenör som utses att hålla i byggnationen. Det har varit en seg resa, och ännu är de inte riktigt i hamn. Men nästan. :)
Nuläge i fiberbygget
Zitius utsåg som planerat entreprenör efter deras upphandling för ca en månad sedan, därefter har det tagit tid att få alla detaljer på plats. Enligt den rapport
vi fick från Zitius i fredags så är det nu bara själva underskriften kvar vilket beräknas vara klart närmsta dagarna. Kort efter att avtal tecknats så kommer Zitius
och entreprenören ha ett startmöte. Därefter drar allt igång med ett för oss i föreningen betydligt högre tempo. Bland det första vi då gör är att boka
mötesdatum för våra fastighetsägare med utsedd entreprenör och Zitius byggledare för att diskutera markavtal.
Årsmöte 12/6
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Föreningen håller årsmöte tisdag 12/6 kl. 18.00 i Matteröds Församlingshem. Utöver årsmöte så berättar vi givetvis om nuläget i fiberbygget, vårt mål är även
att ha någon person på plats från den av Zitius utsedda totalentreprenören. Vad gäller val till föreningens styrelse och övriga uppdrag så är Matteröds Byalag
vår förenings valberedning, vänd er gärna till dem med förslag. Som det ser ut idag så ställer nuvarande styrelse upp för omval, men alla nya friska krafter som
vill engagera sig är varmt välkomna till både styrelse och andra ansvarsposter när fiberbygget drar igång.
Kallelse och agenda till årsmötet hittar ni här. Vi ses den 12/6!
2018-03-31
På måndag annandag påsk den 2/4 kl. 13:00 håller Zitius ett informationsmöte om projektet med möjlighet att teckna avtal. Inbjudan har postats av Zitius till
de som ännu inte tecknat anslutningsavtal, främst gäller detta fritidshus i bygden. Målet är att vi har med alla intresserade direkt nu när grävningen nu ritas
upp i april. Att efteransluta är både krångligare och dyrare.
2018-03-16
Nu är det konstaterat, kopparnätet stängs nästa år! Vår telestation för kopparnätet stängs 2019-09-30. Det innebär att både fast telefon och bredband via
ADSL försvinner, som tur är kommer vi redan nästa vår ha vårt fibernät klart för både bredband, telefon och TV.
Vårt område är bara en liten del av alla kopparnät som upphör, läs hela listan här (länk).
Läs mer om stängningen av kopparnätet här (länk).
2018-03-10
Steg för steg mot fiber i husen! Entreprenör håller nu på att upphandlas och därefter tecknas markavtal med markägare så att grävning kan starta till
sommaren och i höst. Målet står fast att vara klara så att vi har fiber i husen nästa vår.
Anslut huset om du inte redan gjort det! Fram tills finprojektering startar i april finns det fortfarande möjlighet att teckna avtal till samma erbjudande som
tidigare. Därefter planeras grävningen och alla ändringar både fördyrar och fördröjer projektet, därför kommer detta räknas som en efteranslutning till en
dyrare anslutningskostnad.
Planerad tidsplan med Zitius:








Mars: upphandling av entreprenör med sista anbudsdag 19/3.
Början av april: Entreprenör är upphandlad och klar. Nu ritas nätet upp och grävsträckor beslutas till de som tecknat avtal om anslutning.
Mitten av april: Finprojektering slutförs. När denna är klar finns allt underlag (kartor etc) som behövs för att teckna markavtal.
Slutet av april: Möte med markägare där planerade grävsträckor presenteras och diverse grävfrågor diskuteras.
Maj: Markavtal tecknas enskilt med varje markägare. Vi ber vägsamfälligheter och markägare att redan nu ta upp frågan om marklov enligt avtalsmall
så att vi är redo i maj när kartor etc är framtaget i finprojekteringen.
Juni-Sept: Grävning planeras av entreprenören enligt tecknade marklov och därefter startar grävning.

2018-02-24
Stora steg tagna i veckan! I tisdags beviljades överlåtelsen av bredbandsstödet till Zitius av Länsstyrelsen vilket är startskottet till upphandling av entreprenör



för projektering och grävning. Och sedan i torsdags ligger upphandlingen ute... Anbud ska vara inne 19 mars och avtal skrivs 1 april. Tipsa gärna entreprenörer
du känner om upphandlingen så att Zitius får in många anbudsalternativ! :)
Klicka här för att komma till upphandlingen



2018-02-04
Vi är nu 307 fastigheter som tecknat avtal om fiber. Mycket bra! Vi har med råge passerat gränsen 277 enligt avtalet med Zitius. Men vi har en liten utmaning
kvar... För att få fart och snabb start i fiberbygget så saknas 25 hushåll (av de kvarvarande 54 hushållen) för att vi och Zitius ska nå anslutningsgrad enligt det
bredbandsstöd vi beviljats. Men vi har en liten utmaning kvar... Vi behöver avtal med ytterligare 25 hushåll (av de kvarvarande 54 hushåll som ännu inte
tecknat avtal) för att nå krav på anslutningsgrad i beslut om ekonomiskt bredbandsstöd. Deadline har egentligen passerat, men hushållen (fast boende) kan
fortfarande teckna avtal på 11.900kr.
Om du är fast boende och ännu inte tecknat avtal:
Vi hoppas att även du nu vill investera i en anslutning till framtidens fibernät. Investeringen kommer vara till nytta för fastigheten i minst 50 år framåt, det
kommer aldrig bli billigare än nu då ni erbjuds anslutning för 11.900kr (betalning kan utan problem delas upp) och det är en fördel för alla oss grannar ifall även
du nu tecknar avtal om fiber. Kontakta oss på info@matterodsfiber.se så hjälper vi dig att teckna avtalet :)
2018-01-27
Nu är det bara några dagar kvar! Den 31/1 är det deadline för att teckna avtal på det förmånliga erbjudande som Zitius gett oss. 9.900kr för medlemmar (ni
som tidigare tecknade avtal med föreningen) och 11.900kr för fast boende hushåll. Erbjudandet för övriga (19.900kr) kommer troligen att gälla ett tag till, men
det vet vi inte idag. Just nu är det fullt fokus på att alla som vill ha fiber tecknar sitt avtal innan onsdag 31/1.
Just nu (status 26/1) har vi 295 fastigheter som tecknat avtal om att få fiber! Av dessa är 213 hushåll (hus med fast boende dvs. folkbokförda personer), vi har
totalt 498 bebyggda fastigheter inom området (varav 271 är hushåll). Vi har passerat gränsen för vad som krävs för att fiber byggs i bygden, men desto fler vi är
desto snabbare kommer byggnationen att starta.
-Så teckna avtal nu direkt om du inte redan gjort det!
2018-01-09
Vi har fortfarande många avtal som inte tecknats i bygden. Vi är förvisso nära vårt första mål som satts upp, just nu har vi 274 tecknade och klara avtal men
desto större anslutningsgrad desto mer fart får vi i fiberbygget! Så prata gärna med era grannar som ännu inte tecknat sitt avtal att skicka in det snarast.
Vi har ca 80 ej tecknade avtal i grupp/opmråde 1 (ni som tidigare tecknat avtal med föreningen) och grupp/område 2 (resterande hushåll). Därutöver fler bland
alla fritidshus. Vi har alltså nästan nått antalet som ger ett bindande avtal med Zitius så fibernätet byggs, men för att få fart i bygget så behöver vi göra ett sista
ryck denna månad.
Avtal SKA vara tecknade och klara SENAST 31/1 för att nuvarande erbjudande ska gälla. Enligt Zitius vanliga prislista kostar en efteranslutning senare 35.000kr
per fatighet. Så det är bra för alla om fastigheten ansluts direkt nu när vi bygger nätet i bygden.
2017-12-25
Hej fibergrannar! Vårt fibertecknande går riktigt bra! På bara några veckor har vi fått 312 registreringar (intresseanmälda) och 260 helt klara och tecknade avtal
till Zitius. Men vi är inte i mål! Vi ska komma upp i minst 277 avtal varav minst 196 hushåll (för att vårt avtal med Zitius ska gälla). Deadline var egentligen den
22/12, men har nu skjutits fram till 31/1. Så nu tar vi sista rycket!
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Vårt första mål och vårt andra mål...
Givetvis kommer projektet att bli mer lyckat desto fler vi är, så vårt första mål ovan är inte det slutliga målet. Åtminstone är målet att de som är fast boende
(hushåll) plus vi som tidigare tecknat med Matteröds fiber nu tecknar sig för en fiberanslutning. Bara här har vi 97 avtal kvar tills "full pott"! Och lägger vi till
fritidshusen så har vi ytterligare 143 st. Totalt har vi 500 möjliga fastigheter att ansluta! Vårt minimum enligt avtal med Zitius är som sagt 277 varav minst 196
är hushåll, men projektet kommer helt klart få ett mycket större fokus, uppbackning och tempo desto fler anslutningar vi har.
Hjälp våra fiberambassadörer i bygden...
Känner du en granne som inte tecknat avtal ännu? Hjälp oss gärna att informera dem om den attraktiva möjlighet vi nu har till fiber i bygden. De tecknar enkelt
sin anslutning på www.fibertillalla.se. Tack på förhand :)
Vänligen
Styrelsen och alla fiberambassadörer i bygden
2017-12-21
Vi är nära den deadline som Zitius satte upp att nå som lägsta nivå av antal tecknade avtal. Det går riktigt bra, men vi är inte riktigt i mål. Vi har 258 tecknade
avtal inskickade och helt klara plus ett antal intresseanmälda. Som lägsta nivå ska vi nå minst 277 avtal varav minst 196 hushåll. Vi har många avtal på väg in
närmsta dagarna. Eftersom många avtal postas vilket tar extra tid så förlänger Zitius deadline till 31/1. Men det vore dock bra att nå målet så snart som möjligt
så att vi kan starta nästa steg i vårt fiberbygge, eller hur? Desto längre tid vi tar till avtalsteckning desto senare kommer fibernätet att byggas. Så nu tar vi ett
ryck!
De flesta av er har redan tecknat avtalet, men om det inte riktigt är klart så är vi tacksamma om det görs så snart som möjligt. Gå in på www.fibertillalla.se för
att teckna ditt avtal redan idag om det inte redan är gjort. Tack på förhand.
2017-12-04
På onsdag 6/12 kl. 18:00 har vi fiberträff i Matteröds församlingshem dit Zitius kommer för att svara på frågor och ta emot anslutningsavtal för de som inte
redan tecknat avtalet digitalt på webben.
I tidigare information (se längre ner) beskrivs Zitius erbjudande om anslutning till fibernätet. På www.fibertillalla.se tecknar ni avtalet. På denna sida kan ni
även om önskas istället skriva ut avtalet för underskrift och därefter posta avtalet. Eller lämna in avtalet på vår fiberträff.
När vi kommit upp i minst samma antal anslutningsavtal som vi i föreningen hade så är vi garanterade att fibernätet byggs och nästa steg i fiberbygget startar
direkt. Det krävs alltså att vi håller ett högt tempo för att grävandet av fiber ska starta som planerat i mars-2017. Vi hoppas att ni känner nytta av en
fibernätsanslutning även till ert hus och välkomnar er att teckna avtal med Zitius.
2017-12-04
Det finns tre olika prisnivåer för en anslutning beroende på om man tidigare tecknat avtal med föreningen (medlem), bostaden är ett hushåll eller om det är ett
fritidshus. Vi förtydligar här orsaken till de tre olika nivåerna. Först och främst bygger allt på att Matteröds Fiber har upphandlat byggnation av fibernätet där
Zitius har lämnat det bästa anbudet. Anslutningskostnad:
9.900kr gäller medlemmar i Matteröds Fiber, dvs alla ni som sedan tidigare tecknat er för en anslutning med föreningen. Priset gäller alla fastigheter
oberoende av om det är ett hushåll (dvs fast bostad), företag eller fritidshus.
11.900kr gäller alla övriga hushåll, dvs bostadshus med fast skrivna boende (enligt skatteverket). Anledningen till att hushåll erbjuds detta låga pris är för att få
en hög anslutningsgrad (detta mäts på hushåll) vilket i sig är en förutsättning för att nå kraven i det bredbandsbidrag som vi beviljats.
19.900kr gäller alla övriga fritidshus och företag. Detta är Zitius normala pris som exempelvis fastigheter i vårt intilliggande område i Höör. Priset är likvärdig
kostnad som Matteröds fiber erbjöd tidigare och som Hässleholms kommun erbjuder övriga fastigheter i kommunen.
Samtliga ovan priser inkluderar grävning på tomt samt all fast monterad fiberutrustning i huset. För exakta villkor vänligen se respektive anslutningsavtal.
Dessa finner ni genom att slå in er adress på www.fibertillalla.se.
2017-11-26
Avtalsteckningen går i raketfart! Många har redan tecknat och signerat sitt avtal digitalt. Har du inte gjort det ännu så teckna det gärna idag. Läs mer om
erbjudandet under nyhet 2017-11-25. När alla tecknat så startar fiberbygget!
Är du osäker, eller krånglar något vid avtalsteckningen? På bilderna nedan ser du hur avtalet tecknas och signeras digitalt. Har du problem så maila oss på
info@matterodsfiber.se eller vänd dig till Zitius.
2017-11-25
Hej Fibergrannar!
Nu är vi redo! Avtal är tecknat och klart mellan fiberföreningen och Zitius - ni medlemmar erbjuds en anslutning för 9 900 kronor! Du tecknar din anslutning
enkelt på www.fibertillalla.se, gör det gärna nu direkt i helgen... Läs hur du gör längre ner.
9 900 kronor för er medlemmar!
Medlemmar, dvs ni med tidigare tecknat anslutningsavtal till Matteröds fiber, köper en anslutning till fibernätet för 9 900 kronor. Inga andra kostnader för
anslutningen tillkommer, varken vid byggnation eller senare. Hushåll som inte är medlemmar betalar 11 900 kronor för anslutningen och fritidshus/företag
betalar 19 900 kronor. Det som tillkommer senare är endast kostnad för önskade egna tjänster, det vill säga internet, tv och telefon beroende på vad du själv
vill beställa. Flera alternativa tjänster kommer att erbjudas och föreningen kommer att förhandla om ytterligare erbjudanden av tjänster för dig som medlem.
Tjänster tecknas först senare, så det är inget du bestämmer dig för idag.
Teckna din anslutning nu! Gör det digitalt snabbt och med 200 kronor rabatt!
För att underlätta tecknandet av anslutningsavtalen kan dessa enkelt tecknas digitalt. Gå in på www.fibertillalla.se och skriv in din adress. Era adresser är
uppladdade och redo, när ni går in och bokar er anslutning så får ni det rätta priset direkt. Tecknar du anslutningen digitalt direkt på webben så sparar Zitius
administrationskostnader och ger dig därför ytterligare 200 kronor rabatt som tack för hjälpen. Du knappar in adressen och gör en intresseanmälan, sedan får
du avtalet i ett mail som signeras på webben med bankid (eller annan webb-legitimering). Eller så skriver du ut det och lämnar in på vår fiberträff med Zitius
den 6/12 kl. 18.00 i Matteröds Församlingshem.
Betalning av anslutningsavgiften
Anslutningskostnaden till Zitius betalar du antingen som ett samlat belopp antingen före eller efter anslutning. Du kan även dela upp betalningen mot en viss
kreditkostnad, läs mer på www.fibertillalla.se. Den tidigare inbetalda anslutningsavgiften (delbetalningen på 2000 kronor) som du betalt till Matteröds Fiber
kommer att återbetalas under 2018 när projektet är igång. Vi återbetalar enligt medlemsbeslutet på förra mötet er anslutningsavgift minus upplupna
projektkostnader för föreningen och medlemsavgifter. En bedömning nu är att cirka 1 000 - 1 200 kronor återbetalas till er från Matteröds fiber.
Tidsplan
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Nu lägger vi allt fokus på att snabbt få alla nya anslutningsavtal klara. Vi måste nå minst det antal anslutningar som tecknats till Matteröds fiber (277 stycken
varav minst 196 hushåll). Så teckna ditt eget direkt nu i helgen på www.fibertillalla.se och prata med dina grannar om att gå in och teckna sin anslutning. Vi har
fram till 22/12 att komma upp i detta antal, men vi sätter målet för oss själva lite tightare än så! Onsdagen den 6/12 hoppas vi vara klara. Då har vi fiberträff
med avtalsskrivning för Zitius kl 18.00 i Matteröds församlingshem. Kom dit! Även om du tecknar avtalet digitalt nu direkt så är du välkommen till träffen för
svar på frågor eller bara för en trevlig kväll.
Byggstart mars 2018! Detta är vårt fullt realistiska mål. Det är dock mycket som ska hinnas med innan dess. Först ska vi komma upp i det antal avtal som
föreningen har idag (men det bör inte bli några problem med erbjudandet 9 900 kronor, eller hur...). Parallellt stäms allting av med länsstyrelsen, sedan görs
avtal med markägare och byggentreprenör. Om ett halvår våras det för fiber i bygden. Äntligen!
2017-11-09
En milstolte har passerats!
Igår på vår extra föreningsstämma tog vi tillsammans ett viktigt beslut. Medlemsmötet tackade ja till (antog) vinnande anbud från Zitius Service Delivery AB
(ägs av Telia Sonera). Deras anbud var totalt sett bäst och viktades högst enligt våra uppsatta kriterier i anbudsunderlaget. Det första kriteriet påverkade mest
vilket är köpeskilling där vi viktade den lägsta anslutningskostnaden.
Zitius kommer erbjuda er medlemmar med tecknat avtal i Matteröds fiber ett anslutningsavtal för 9.900kr! Detta är ett imponerande lågt pris för att ansluta
fastigheten till fiber, allt komplett ingrävt till huset och inkl. aktiv kundutrustning med kapacitet för TV, telefoni och internet. De har ett brett utbud av tjänster
vilka kommer erbjudas i ett öppet nät med flera valmöjligheter.
Övriga beslut som togs av föreningsstämman var att upphäva tidigare anslutningsavtal. Det kommer ske efter det att Matteröds fiber tecknat avtal med Zitius,
dock inte förrän slutavräkning görs för upplupna projektkostnader som Matteröds fiber har haft (dessa motsvarar idag ca 300kr per anslutning). Mötet
beslutade dock att delåterbetalning ska ske redan nu, fast som kvittning motsvarande medlemsavgifter 2017-2018 (250kr/år). Detta kommer alltså dras från
anslutningsavgiften för att slippa administrera en inbetalning från er på medlemsavgifter. Exakt belopp som återbetalas avgörs vid slutavräkning under 2018
(en bedömning är ca 1000-1200kr).
Vad händer nu?
Jo, nu kommer det hända mycket! Vi i styrelsen tar nu närmsta 2 veckorna fram ett avtal med Zitius. Därefter, så snart som möjligt tecknar ni ett nytt avtal med
Zitius. Under vintern förbereds byggnation och markavtal tecknas med vägföreningar och övriga berörda markägare. När alla avtal är klara etappvis så startar
byggnation av nätet, sedan tänds nätet upp att börja använda tjänster i etappvis under hösten 2018 fram till våren 2019. Den 30/6-2019 ska allt enligt våra
krav i anbudsunderlaget vara slutbesiktigat, redovisat och klart.
Mer information kommer inom kort om hur ni tecknar ert anslutningsavtal med Zitius för 9.900kr! Grattis alla medlemmar!
2017-11-06
Anbuden är nu öppnade och viktning pågår enligt de urvalskriterier som vi ställt i vårt förfrågningsunderlag till upphandlingen. Spontant har vi fått in attraktiva
anbud på de kriterier vi ställt inkluderat kriterium 1 som avser lägsta anslutningskostnad. På onsdag presenterar vi anbuden för er på medlemsmötet, tills dess
lägger vi fokus på att grundligt gå igenom de inlämnade anbuden så att samtliga skall-krav och kriterier uppfylls och värderas korrekt. Men som sagt, spontant
känns anbuden riktigt bra!
I de senaste inläggen härunder finns mer information om medlemsmötet på onsdag 8/11. Agenda finner du här.
Det är viktigt att så många som möjligt kommer så att vi tillsammans tar ett bra beslut. Förutom att besluta om vi ska godta/anta vinnande anbud eller inte så
ska följdbeslut tas om återbetalning av tidigare gjord betalningen av anslutningsavgift samt hur vi ska administrera årets medlemsavift.
En fråga vi ofta fått sista veckan är vad som händer med de tidigare tecknade anslutningsavtalen ifall vi nu väljer att genomföra upphandlingen. Svaret är att
nya anslutningsavtal kommer tecknas med de nya förutsättningar som står i anbudet. Det finns dock en stor fördel att redan tidigare ha tecknat ett
anslutningsavtal med föreningen, det är ni som garanteras att få fiber till de villkor som lämnats i anbudet.
2017-11-04
Nu är det dags! Det ska bli spännande att se vilka anbud vi fått på vår upphandling. På styrelsemötet i helgen öppnas anbuden och viktning samt urval av
vinnande anbud enligt våra ställda kriterier görs de närmsta dagarna. Det bli några spännande och smått slitsamma dagar för oss i styrelsen att grundligt
utvärdera anbuden, men samtidigt känns det skönt att vi äntligen snart är klara med allt detta arbete.
På onsdag 8/11 kl. 18.00 är alla medlemmar (ni som tecknat anslutningsavtal med oss) välkomna till nedan möte i Matteröds Församlingshem där vi
presenterar anbudet och ni beslutar om föreningen ska välja detta eller på annat sätt arbeta för fiber i bygden.
2017-10-10
Medlemsmöte/Extra föreningsstämma
Onsdag 8:e november kl 18.00 i Matteröds Församlingshem
Välkommen till medlemsmöte där vi tillsammans beslutar att tacka ja eller nej till vinnande anbud för byggnation och ägande av fibernät samt överlåtelse av
bredbandsstöd enligt pågående upphandling. Agenda finner du här.
Medlemsmötet hålls den 8/11 kl. 18.00. Sista anbudsdag är veckan innan den 3/11. Därefter sammanställer styrelsen inkomna anbud och viktar dessa enligt
kriterier i anbudsförfrågan. På medlemsmötet presenterar styrelsen upphandlingen och vilket anbud som vunnit enligt uppsatta kriterier. Medlemsmötet tar
därefter beslut om anbudet ska antas eller inte, och följdbeslut till detta.
Upphandlingen presenteras för intresserade anbudsgivare på www.kommersannons.se/elite. För att hämta ut vår anbudsförfrågan samt dess bilagor loggar
anbudsgivare in på Kommers sida (där lämnas också anbuden in). Eftersom man behöver logga in på Kommers för att se dokumenten så lägger vi även ut vår
anbudsförfrågan till intresseerade medlemmar här.
2017-10-03
Hej Fibergrannar
Upphandlingen är nu igång! Idag har anbudsförfrågan skickats ut och vi välkomnar nu fibernätsbyggare att lämna anbud. Upphandlingen finner ni och
intresserade företag på upphandlingstjänsten Kommers sida här (direktlänk finns här).
För att läsa upphandlingsdokumenten via Kommers behöver ett inlogg skapas. Kopia på huvuddokumentet anbudsförfrågan finner ni här (obs att det giltiga
dokumentet inkl. bilagor nås
Det har krävts ett stort engagemang, men vi känner ni att alla formuleringar, kriterier och villkor blivit bra. Det är viktigt att regelverket i bredbandsstödet följs
och dessutom att det blir en långsiktigt bra lösning för oss fastighetsägare. Pris ska i anbudet lämnas för bland annat anslutningskostnad och ett
internet/tv/telefon abonnemang. Alla vi som tecknat anslutningsavtal är inkluderade och ska garanteras en anslutningsmöjlighet till den kostnad och villkor
som lämnas i anbudet.
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Nu väntar vi med spänning fram tills sista anbudsdag den 3/11! Innan dess är anbuden elektroniskt låsta och kan inte läsas. Veckan därefter viktas inkomna
anbud av styrelsen enligt de kriterier som ställts i anbudsförfrågan. Slutligen så håller vi ett medlemsmöte i mitten av november (datum kommer snart) där vi
tillsammans tar beslut om vinnande anbud ska antas eller inte.
2017-09-07
Hej medlemmar & grannar i bygden!
Vi har i styrelsen nu summerat nuläget och satt en plan för att få fiber i bygden. Efter en intensiv period där både vi och våra fiberambassadörer med stort
engagemang arbetat för att få in tillräckligt många fiberanslutningsavtal summerar vi tyvärr att vi inte nått vårt mål. Vi har vänt och vridit på alla möjligheter
och tagit ett beslut. I dagsläget har vi inte underlag att själva bygga ett fibernät, dock har vi goda möjligheter att ta in anbud och "sälja" nätet med villkor om
attraktiv anslutningskostnad och senare attraktiva tjänster i nätet.
Vi har en för låg anslutningsgrad
Med utgångspunkt från att vi tyvärr fortfarande har en lägre anslutningsgrad än vad bidragsbeslutet medger, och att detta därmed påverkar projektets budget
och risker, så kommer vi nu istället gå ut och ta in anbudsförslag till överlåtelse av bidragsstödet. Förenklat utryckt så tar vi in förslag på vilken anslutningsavgift
och kostnad för tjänsteutbud som en extern part kan erbjuda till er medlemmar (ni som tecknat anslutningsavtal). Anbudet kommer sedan att presenteras för
er vid ett medlemsmöte om ca 2 månader där ni beslutar om föreningen ska acceptera vinnande anbud eller återgå till att själva bygga ett fibernät.
Det finns attraktiva alternativ
Det är såklart tråkigt att vi inte nått vårt uppsatta mål att själva bygga och äga fibernätet. Men vi har den sista tiden förstått att det kan vara ganska attraktivt
att överlåta nätet. Exempelvis går även vår kollega Farstorps fiber ut och begär in anbud för överlåtande, trots att de redan har tillräckligt antal tecknade
anslutningsavtal. Senare får anbuden visa hur attraktivt det är för oss, men det är högst sannolikt att vi kan erbjuda en lägre anslutningskostnad än om vi själva
skulle byggt nätet.
Alla som tecknat avtal kommer erbjudas en anslutning
Vi kommer i underlaget till vår anbudsförfrågan ställa krav på att samtliga medlemmar som tecknat ett anslutningsavtal ska erbjudas en anslutning i nätet
(ingen ska kunna undantas). Föreningen kommer även att konkurrensutsätta så att vi erbjuds attraktiva priser på tjänster i nätet. Som medlem med tecknad
anslutning inkluderas du i de fördelaktiga erbjudande kommande anbud ger oss. Vi kommer arbeta för en långsiktigt bra lösning för oss alla.
Nästa steg
Vi förbereder nu under 2-3 veckor ett anbudsunderlag och lägger ut upphandlingen. Om 7-8 veckor ska anbud vara inlämnade som därefter viktas efter tydligt
satta kriterier. Slutligen presenteras anbudet för er inför ett medlemsmöte i mitten/slutet av november där ni tar beslut om vi ska tacka ja till anbudet eller
inte. För att kunna ta del av det bidrag som beviljats oss ska slutredovisning vara klar halvårsskiftet 2019, det innebär att byggnation måste ske 2018 och att vi
nu i höst måste ha klart på vilket sätt byggnation ska ske. Därför kan vi inte vänta längre utan måste komma igång.
2017-07-25
Nu behöver vi göra ett sista ryck! Vi har idag 268 tecknade, inlämnade och helt klara anslutningsavtal. Vår budget ligger fn på 300. Vi är alltså mycket nära vårt
mål!
Vi kan alla göra en insats för att nå målet. Prata med dina grannar, 2-3 hus per by räcker för att vi ska nå målet. Sett till hela området är dessa 32 hus vi saknar
väldigt få. De som har mest nytta av att vi på landsbygden får fiber är givetvis de fast boende hushållen, speciellt här måste vi helt klart få upp
anslutningsgraden för att kunna starta fiberbygget.
Se intervjun med Gumlösa/Sörby Fiberförening! De har nu varit igång med fiber i ca 4 år och berättar för oss hur bra det faktiskt fungerar.
Citat från Eskil Carlsson Gumlösa fiberförening:
o
"Det gamla kopparnätet är på väg bort och mobilt bredband har klara begränsningar, framför allt med större trafik i framtiden"
o
"Vi medlemmar äger nätet och har kontroll på driftskostnaderna"
o
"Eventuellt överskott går tillbaka till alla medlemmar"
o
"Vi har förhandlat fram mycket attraktiva avtal på fast telefon, TV samt snabbt & stabilt bredband"
o
"Fiber är väldigt driftsäkert, knappt några störningar sedan vi började"
o
"Vi gör det tillsammans!"
Vi har idag 79 hushåll som inte tecknat anslutningsavtal ännu, och därutöver ytterligare 147 fritidshus. Potentialen att nå minst de 300 i ett första steg är stor,
och på sikt har vi alltså underlag att bli ännu fler vilket långsiktigt ger en oss en ännu stabilare ekonomi med möjlighet till ännu lägre kostnader för drift och
tjänster i nätet för oss alla. Det blir ekonomiskt bra på kort sikt, och ännu bättre på lång sikt. Bara vi når budget att bygga fibernätet, hjälp oss därför att få in de
sista avtalen. Tack på förhand.
Vänliga hälsningar från styrelsen och våra fiberambassadörer
2017-06-25
Hej fibergrannar!
Nu efter vår avtalsinlämningsträff i måndags plus några eftersläntrare har vi 260 helt klara avtal. Alltså mycket nära de 300 avtal vi har i vår nuvarande budget
för att bygga fibernätet. Bara 40 avtal saknas... Vi har ca 240 fastigheter kvar med hus som inte tecknat avtal, så nog ska vi klara av att få in ytterligare 40
fiberanslutningar.
Det är såklart synd att vi inte redan nu kan starta fiberbygget, men vi är säkra på att vi når målet rätt snart. Vi sätter en ny deadline som bygger på både "först
till kvarn" och ett datum. Ny deadline för våra fastighetsägare blir att teckna avtal innan vi når 300 anslutningar dock senast 30/7.
Vi i styrelsen och våra engagerade fiberambassadörer tar just nu personlig kontakt med de som ännu inte tecknat avtal. Er hjälp som fibergranne är också
viktig, prata gärna med de ni känner i bygden och fråga om de tecknat avtal. Om det finns någon ni vill vi ska kontakta speciellt för att svara på specifika frågor
om deras fiberanslutningsmöjlighet så bara maila oss vem vi ska ringa.
2017-06-17
På måndag är det avtalsinlämningsträff i anslutning till deadline. Tvekar du på en fiberanslutning? Se videon där Eskil Carlsson från Gumlösa/Sörby
Fiberförening berättar om deras nät som sedan ett par år levererar en snabb, stabil internetuppkoppling till en lägre kostnad än vanligt eftersom fibernätet ägs
av föreningen och dess medlemmar (dig). Se videon här...
Det har dessa avtalsskrivningsveckor kommit in ca 210 avtal, och om vi på måndag når 300 avtal så stänger vi avtalsskrivningen och bygger nätet!
Efteranslutning kommer vara möjlig, men till ett högre pris (se tidigare info om att betala den faktiska gräv och fiberbyggnadskostnaden). Så... Om du ser
nyttan av att din fastighet nu eller i framtiden (tänk också på framtidens nya internettjänster) ska kopplas upp till fiber så lämna ditt avtal så att vi har det i
handen senast på måndag kväll.
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Välkommen till avtalsinlämningsträffen på måndag kl. 18:00 vid Skyrup Golf & Hotell. Vi håller till inne vid loungen/baren. Välkomna!
2017-06-07
1,5 vecka kvar till deadline - Välkommen till våra två avtalsinlämningsträffar. Ett enkelt sätt att lämna in ditt avtal är att komma till en av våra två kvarvarande
avtalsinlämningsträffar. Nästa sker nu på söndag 11/6 kl. 18.00 och den sista måndagen 19/6 kl. 18.00, båda på Skyrup Golf & Hotell. Ett annat alternativ är att
skriva under, skanna in och e-posta avtalet till oss. Eller skicka det per post. Avtal för nedladdning (fyll i på datorn och skriv ut) finns här
Deadline & efteranslutningsmöjlighet
Det underlättar för oss att vi i god tid får in era anslutningsavtal. Har vi tillräckligt antal fiberavtal vid deadline den 18/6 (eller rättare sagt 19/6 på sista
avtalsinlämningsträffen) så stänger vi avtalsteckningen och går vidare i projektering för byggstart till hösten. Det kommer vara möjligt för er att senare
efteransluta, årsmötet har beslutat att kostnad då är den faktiska gräv och etablerings-kostnaden dock minst 25.000kr (snittkostnad på landsbygd för
fiberbyggnation är mellan 40.000-50.000kr).
Vill du inte ha fiber till fastigheten i nuläget så är vi tacksamma om ni meddelar oss detta per e-post till info@matterodsfiber.se så kommer vi inte fortsätta att
påminna er om detta erbjudande.
Finansiering
Sparbanken Skåne i Tyringe erbjuder er finansiering av anslutningsavgiften via kortlån.
Läs mer på www.sparbankenskane.se/Privat/kort-och-betalningar/kort/kortlan
Projektplan:
18/6 - Deadline anslutningsavtal
Juni - Framtagande underlag upphandling
Juli-aug - Upphandling
Aug-sept - Förberedelser grävning.
Okt-nov 2017 - Byggstart
Våren 2018 - Start upptändning av fibernätet
Ditt eget fibernät
Fibernätet som vi bygger görs via en ekonomisk förening (matteröds fiber ek förening) där du som medlem äger det passiva fibernätet. Därmed är det du och
andra medlemmar som bestämmer om fibernätet i framtiden. Vi är inte knutna till endast en leverantör för lång framtid, utan konkurrensutsätter efter
avtalstid och kan vid önskemål byta till ny kommunikationsoperatör. Dessutom återgår alla intäkter i nätet till dig som medlem, flera andra fiberföreningar
bekräftar att kostnaderna är lägre per anslutet hus i ett föreningsdrivet fibernät.
Kostnad för fiberanslutning
Det kommer aldrig att bli billigare än nu att få en fiberanslutning i vårt nät! Det är helt enkelt dyrare att projektera och gräva din del av fibernätet i efterhand.
Dessutom kan du senare inte ta del av det bidrag för bredband vi nu beviljats och som håller ner kostnaden för fibernätet på en likvärdig nivå med de större
tätorterna (det är generellt dyrare att gräva fiber på landsbygden). I samband med avtalsteckning betalas 2.000kr i anslutningsavgift. Senare vid byggstart
(grävning) betalar ni 17.000kr i insatsbelopp. Efter byggnation av Fibernätet görs slutavräkning av byggkostnaden (dvs. total kostnad minus det bidrag på ca
8miljoner vi beviljats) och ni återfår alternativt kompletterar ert insatsbelopp enligt självkostnadsprincipen. Du är delägare i nätet via föreningen där vi som
nätägare har starka fördelar, vi kommer kunna erbjuda dig konkurrenskraftiga priser på tjänster och vi kommer även gemensamt få en löpande intäkt (kick
back) i nätet från kommunikationsoperatörer etc. Det känns helt klart bra!
Fiber är en smart investering (tycker vi)!
Det finns många argument för att installera fiber…
•Fiberanslutning gör ditt hus attraktivare vid husförsäljning. Enligt den mäklare vi tillfrågat ställs ofta frågan kring fiber vid husvisning, speciellt när det är yngre
personer som ska köpa hus.
•Den fasta telefonen (och därmed även bredband via ADSL) kommer att försvinna.
När det sker är bara en tidsfråga.
•Fiber ger en stabil, jämn och hög hastighet. Lika hög hastighet vid uppladdning som nedladdning. Fibernät är framtidssäkert. Det klarar av bredband, telefoni,
tv, film, larm och mycket, mycket mer!
Läs fler argument, och svar på vanliga frågor här under FAQ
2017-06-06
Anslutningsavtalet
Vi har reviderat vårt anslutningsavtal. Tidigare avtal är fortfarande giltiga och behöver inte ändras, revideringen består främst i att markupplåtelsedelen nu inte
ingår i avtalet utan tecknas separat. Ändringen berör främst jordbruks och skogsfastigheter, ni som önskar att tidigare tecknat avtal skrivs om till ny version kan
kontakta oss via ínfo@matterodsfiber.se. Men vill du inte så behövs det inte, oavsett vilket så kommer vi senare att teckna markupplåtelseavtal med alla där
sträckningen för ledningen och övrigt tydliggörs.
2017-06-04
Ny avtalsinlämningsträff söndag 11/6 kl. 18.00 på Skyrup Golf & Hotell!
Det var många som passade på att komma till vår avtalsinlämning i torsdags. Därför gör vi en ny träff om en vecka, kom till Skyrup Golf & Hotell söndag 11/6 kl.
18.00. Då finns representaner från styrelsen och våra fiberambassadörer på plats för att ta emot era avtal och direkt returnera ett tecknat fiberanslutningsavtal
med dig.
2017-05-28
Hej fibergrannar!
Vi är nu mitt uppe i avtalsskrivning för att få fiber i bygden. Det är några hektiska veckor just nu där alla avtal måste tecknas inom 3 veckor för att vi ska kunna
börja gräva fiber till hösten. Deadline är satt till 18/6, då ska minst runt 300 avtal vara skrivna för att vi ska få en bra ekonomi i projektet och gå vidare med
upphandling av entreprenaden (grävning etc).
Fiberavtalsinlämning!
Välkommen på torsdag 1/6 kl. 18.00 till Skyrup Golf och Hotell där du kan lämna in avtalet och få allt påskrivet och klart direkt. Då finns representant från
styrelsen på plats för att ta emot era avtal och direkt returnera ett tecknat fiberanslutningsavtal med dig.
Anslutningsavgift
I samband med avtalsteckning betalas 2.000kr i anslutningsavgift. I samband med byggstart (grävning) betalar ni 17.000kr i insatsbelopp. Efter byggnation av
Fibernätet görs slutavstämning av projektets investeringskostnader för byggnation av nätet och slutavräkning sker av ert insatsbelopp enligt
självkostnadsprincipen (dvs. total kostnad minus det bidrag på ca 8miljoner vi beviljats). Ni är delägare via vår gemensamma förening där vi som nätägare har
starka fördelar, exempelvis när vi ska upphandla tjänster till i nätet och även den löpande intäkt i nätet vi får från kommunikationsoperatörer etc. Det känns
helt klart bra!
Fiberambassadörer:
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Våra fiberambassadörer hjälper oss ute i våra delområden för fiberbyggnation. Fråga gärna dem om du undrar något, och du kan även överlämna ditt avtal till
dem.
2017-05-19
Anslutningsavtal klara att tecknas!
Till hösten startar äntligen fiberbyggnationen i vår bygd. Vi vill därför gärna erbjuda alla fastighetsägare i området en fiberanslutning genom att teckna
anslutningsavtal. De fastigheter som tecknar avtal kommer därefter ingå i vår fiberprojektering, dvs planering vilka fastigheter som önskar ansluta sig till
fibernätet nu och i framtiden.
Ett bra tillfälle att ställa frågor och även kunna lämna in ert anslutningsavtal är vid årsmötet nu på tisdag 23/5 kl. 19.00 i Matteröds församlingshem. Om ni inte
kan komma dit så är ni varmt välkomna att kontakta valfri person i styrelsen eller någon av våra fiberambassadörer boende runt om i området.
Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida www.matterodsfiber.se. Ett annat enkelt sätt att komma i kontakt med oss och mer information är att skicka en
fråga till info@matterodsfiber.se
2017-04-29
Hej fibergrannar!
Välkommen den 23:e maj 19.00 på årsstämma och informationsträff i Matteröds församlingshem om vårt stundande fiberbygge. Klicka här för att läsa i
kallelse/inbjudan på denna länk.
Vid informationsträffen kommer vi fördjupa oss i era frågor kring det anslutningsavtal som kommer skickas ut till er (antingen per brev eller mail) veckan innan
årsmötet hålls. Vi kommer även vid träffen samla in påskrivna anslutningsavtal från er som då är redo för detta.
Nätägare blir Matteröds Fiber ekonomisk förening
Vi i styrelsen måste erkänna att den situation som nu uppstått känns riktigt bra! Med det stöd på upp till ca 8 miljoner vi får från EU landsbygdsprogram kan vi
säkra att vårt nät blir konkurrensneutralt och ett hållbart alternativ för vår bygd på lång sikt (minst 40-50år). Eftersom vi nu (med stödet från EU) inte längre
kan rikta vårt samarbete åt ett enskilt håll så upphör vår avsiktsförklaring med Hässleholms kommun, vår ambition är dock att för bygdens bästa fortsätta ha
ett samarbete men vårt projekt måste stå på egna ben. Vi ser det attraktivt att med beviljat EU stöd bygga och senare äga nätet, den enda nackdel är
arbetsinsatsen som krävs (främst från styrelsen). Det är attraktivt eftersom stödet vi får täcker upp till 60% av byggkostnaderna, detta ger oss starka fördelar.
Förutom att till rimlig kostnad bygga nätet så är föreningen i framtiden ägare av nätet och har en bra position vid förhandling av tjänster i nätet. Dessa fördelar
är styrkor för dig som medlem och kund i vårt gemensamma fibernät. Flera fiberföreningar vi pratat med har bekräftat dessa kostnadsfördelar. Så välkommen
som medlem och framtida kund i vårt gemensamma fibernät!
2017-04-25
NYTT DATUM för årsstämma är den 23 maj. Matteröds Fiber ekonomisk förening kallar till årsstämma kl. 19 den 23 maj i Matteröds församlingshem. (Pga.
dubbelbokning har vi tyvärr fått byta mötesdag.) Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
2017-04-05
Grattis till oss alla!
Matteröds fiber är ett av nio projekt i Skåne, som idag beviljades stöd för att bygga fibernät. (Styrelsen återkommer med mer information.)
2017-02-17
Ja! Det blir fiber i bygden!
Vi har nu tecknat vår avsiktsförklaring med Hässleholms Fibernät. Även om man aldrig ska "ropa hej innan fibertråden är nedgrävd" så känns det just nu riktigt
fint! Innehållet i avsiktsförklaringen blev precis så bra som vi presenterade för er vid vårt medlems- och informationsmöte i söndags.
Nu inleds alltså samarbetet där vi i Matteröds fiber på olika sätt ser till att underlätta fibernätsetableringen för Hässleholms Fibernät i vår landsbygd. Målet är
att byggstart ska ske under 2017, med andra ord till hösten. Under våren/sommaren förbereds allt, avtal skrivs med er och projektering görs. Vi i styrelsen
kommer ha regelbundna projektavstämningar där vi ställer krav och ser till att det som avtalats också genomförs så snabbt som möjligt.
Avsiktsförklaringen innehåller även en möjlighet för oss att senare nyttja svartfibernätet (ett extra nät som Hässleholms Fiber alltid lägger ner) där vi kan
upphandla valfri tjänsteleverantör och erbjuda er medlemmar en gruppanslutning till troligen attraktiva priser. Detta återkommer vi kring när fibernätet börjar
grävas.
Det känns helt enkelt mycket bra! Lösningen med Hässleholms fibernät som nätägare och därtill möjlighet till att nyttja svartfibern gör att vi både kan erbjuda
er ett bra mervärde samtidigt som vi kommer ha en marknadsneutral nätägare som med jämna mellanrum konkurrensutsätter och erbjuder nya aktörer att
leverera tjänster i nätet.
Dessutom har vi nu parallellt slutfört den sista ansökningsmöjligheten till Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Vårt mål var ju att med allas er hjälp få upp
intresseanmälningarna vilket också lyckades! Vårt brev i januari till kvarvarande hushåll, och våra informations- och medlemsmöten med er har haft god effekt.
Det verkar som att ni lite extra engagerade medlemmar verkligen förstått betydelsen av intresseanmälningarna och hjälpt oss att bearbeta grannar för att
ytterligare få upp anslutningsgraden. Det var en hög nivå redan innan, men nu är den helt perfekt! Detta ökar våra chanser att beviljas stöd. Tack! Om vi får
stöd så underlättar det (då gör vi en ny förhandling), men som ni förstår med avsiktsförklaringen så är det inte längre avgörande för att få fiber.
Med den nu tecknade avsiktsförklaringen med Fibernät Hässleholm så sätter vi därför direkt igång att förbereda fiberbygget i bygden. När en tidsplanering för
alla byggprocesser som ska ske är klar så återkommer vi. Redan på måndag har vi ett första uppstartsmöte med Hässleholms Fibernät!
2017-02-12
Välkommen till medlems- och informationsmöte!
Söndag 12:e februari kl. 16:00 i Matteröds församlingshem
Fiber är nu äntligen på gång att bli verklighet i vår bygd! Vi har nu haft samtal med Hässleholms Fibernät om byggnation av ett fibernät till oss inom Matteröds
fibernätsområde. Eftersom vi "ligger i startblocken" och är en starkt engagerad förening med en relativt hög anslutningsgrad / intresseanmälningar så
prioriteras vårt område bland Hässleholms kommuns landsbygdsområden. Vi i styrelsen ser Hässleholms fibernät som bästa alternativet och tar därför nu fram
en avsiktsförklaring (ett "letter of intent"). Utöver att tydliggöra när fibernätet byggs så beskriver avsiktsförklaringen ansvarsfördelning i samarbetet och de
möjligheter vi medlemmar får via Matteröds Fiber. Parallellt med denna uppstart av byggnation så slutför vi också den sista möjligheten till ekonomiskt stöd via
jordbruksverket / Länsstyrelsen. Detta och allt om avsiktsförklaringen med Hässleholms fibernät berättar vi om på mötet den 12/2. Välkomna!
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