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Hej fibergrannar! 

Ni har anmält intresse för att få fiber. Bra! Här kommer lite blandad information om vad som händer och 

planeras hända. Först fyra snabba punkter… Vi tar det viktigaste först:  

1. Vi bjuder in till fibermöte 1/9 kl 19.00 i Matteröds församlingshem. På mötet får du senaste nytt i 

vårt gemensamma fiberbyggarprojekt. Sprid informationen till era grannar! Välkomna! 

2. Vår nya fiberwebb har adress www.matterodsfiber.se. Här samlar vi löpande all information! 

3. Besök och gilla Matteröds fiber på Facebook så att lokala fibernyheter hamnar i ditt FB flöde! Gå 

också med i vår Facebookgrupp där vi fibergrannar kan diskutera och inspirera kring fiberbyggande. 

Sök på ”Matteröds fiber”, eller klicka här för Facebook sidan och här för Facebookgruppen. 

4. Prata med era grannar! Har du en granne som ännu inte anmält sitt intresse för fiber i bygden? Snälla 

prata med henne/honom. Berätta om fiberplanerna och varför det är smart att investera i fiber. Ingen 

annan arbetsuppgift kommer att förväntas av er! Men att vi alla hjälps åt att informera och inspirera 

grannar är ett krav för att själv få fiber. Det är helt avgörande för ekonomin i projektet! Vid för låg 

anslutningsgrad blir det ingen fibersatsning. Och hög anslutningsgrad ger lägre kostnad för alla! 

 

Fiberförening och dess medlemsavgift 

Fiberföreningen är uppstartad, och alla praktiska ting håller på att falla på plats. Inom kort är bankkonto, 

bankgiro och swisch klart. Då återkommer vi med information om inbetalning av årets medlemsavgift på 250kr. 

Den ska betalas innan deadline för intresseanmälan vilket innebär senast 30/10 och gärna tidigare eftersom 

intäkten finansierar uppstarten av föreningen. Kommande år beräknas medlemsavgiften bli lägre. Årsmöte, där 

ni beslutar nästa års medlemsavgift samt styrelse, sker i februari 2016. Information om föreningen, dess stadgar, 

nuvarande styrelse och fiberprojektplan finner ni på www.matterodsfiber.se.  

 

Fiber är en smart investering. Berätta detta för eventuellt tveksamma grannar!  

Det finns många argument för att installera fiber, här kommer några av dem: 

 Den fasta telefonen kommer att försvinna. När 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! 

 Du sparar pengar varje månad med flera tjänster via samma uppkoppling. 

 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. Hur mycket värdet på huset 

ökar går inte att svara på, men helt klart påverkar det husförsäljningen. 

 Vi kommer att presentera en bankfinansieringslösning för de som önskar 

uppdelning av fiberanslutningsinvesteringen. 

 Det kommer aldrig att bli billigare än nu att få en fiberanslutning! Orsaken 

är att det är dyrare att projektera och gräva i efterhand. Dessutom är det nu 

som upp till 60% av byggandet finansieras via stöd från Jordbruksverket. 

http://www.matterodsfiber.se/
https://www.facebook.com/pages/Matter%C3%B6ds-fiber/620334374737026
https://www.facebook.com/groups/519734618184463/
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Vill du bli vår fiberambassadör? 

Vi samlar just nu in fiberambassadörer från de olika områdena i fibernätet. Uppgiften är enkel, ni är en brygga 

mellan frågor från era grannar och oss i styrelsen. Vi presenterar er på webbsidan, och ni välkomnas en gång i 

månaden till våra korta och trivsamma informationsträffar. Är du intresserad av att engagera dig som 

fiberambassadör? Ring då någon av oss i styrelsen (kontaktuppgifter finns på www.matterodsfiber.se), eller 

maila info@matterodsfiber.se så kontaktar vi dig. Tack på förhand! 

  

 

 

Vår Fiberbyggarplan  

Just nu är vi 154 som önskar fiberanslutning. Det är en riktigt bra start, och bättre ska det bli! Be dina att 

grannar anmäla sig direkt, de får inte vänta ifall de vill vara säkra på att få fiber. Vi gör löpande avstämningar 

och planerar om vårt arbete beroende på hur många som anmäler intresse i de olika geografiska områdena. I 

september kommer vi skicka ett brev per post till alla fastigheter inom det område där vi idag har 

intresseanmälningar. Deadline för intresseanmälan är 31/10 och direkt den 1:e november startar projekteringen 

(att byggandet av fibernätet planeras och ritas upp).  Läs mer om Fiberbyggarplanen på webbsidan. 

 

Vårt fibernät 

Styrelsen arbetar för att föreningen ska bygga och äga fibernätet. Vi har undersökt de alternativ som finns, och 

kommit fram till att det finns flera fördelar att äga nätet, och ingen egentlig stark nackdel. Flera fiberföreningar 

har förhandlat till sig riktigt låga priser på de tjänster som senare levereras i fibernätet. Orsaken är enkel, ca 50% 

av en ”vanlig  internetfaktura” tillfaller fibernätet och av detta äger föreningen spridningsnätet. Det finns alltså 

en intäkt för fibernätsägaren, och med denna ”intäkt” avser vi att i framtiden förhandla till oss underhåll samt 

lägre priser för de tjänster ni medlemmar köper i fibernätet. Vi drar nätet förbi flera anslutningspunkter för att 

kunna förhandla med flera leverantörer. Och eftersom vi kommer att äga nätet så kan vi, vid behov, byta 

leverantör. Vårt mål just nu är att ha en långsiktig relation med samarbetspartnern ByNet (som medverkade vid 

förra fibermötet), men vi vill inte stänga dörrarna för andra alternativ i framtiden.  

 

Vänligen Styrelsen i Matteröds Fiber 

Roger Höjendal, ordförande, Skyrup 

Per Alvarsson, kassör, Erikstorp 

Henrik Nilsson, ledamot, Mjölkalånga 

Pelle Svensson, sekreterare, Matteröd 

Johan Jerleryd, ledamot, Maglehult 

Magnus Rundberg, ledamot, Mjölkalånga
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