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Hej! 

Ni som får detta brev ligger utanför vårt huvudetableringsområde av fiber. Men eftersom det nu har kommit in 

ett antal intresseanmälningar även från ert område så vill vi undersöka möjligheten att erbjuda fiber i även ert 

område. För att möjliggöra fiberetablering så krävs det en hög anslutningsgrad, dvs. att många önskar fiber i ditt 

område. Första steget för att vi ska kunna göra en beräkning är att de som önskar fiber gör en intresseanmälan 

via www.matterodsfiber.se. Vill du ha fiber? Gör i så fall din intresseanmälan innan den 10/10 2015. 

 

Vill du ha fiber? Gör då så här: 

1. Gör din intresseanmälan via www.matterodsfiber.se senast 10/10. 

Gör din intresseanmälan senast 10/10. Den 11/10 startar vår projektering och fiberbygge. Du kommer 

därefter (ca i feb-16) få ett erbjudande (fiberavtal) att slutligt tacka ja eller nej till. Läs mer under 

rubrikerna ”kostnad för fiberanslutning” samt ”vår fiberbyggarplan”. 

2. Betala in medlemsavgift 250kr senast 10/10.  

Medlemsavgiften täcker våra projekterings- och förberedelsekostnader. Läs mer under ”fiberförening”. 

 

Vem kan få fiber via 

Matteröds fiber? 

De som anmälde intresse direkt i 

somras bestämde vilket område vi 

ska fokusera på. Vi drog då en röd 

linje som gräns på kartan. 

Innanför denna röda linje tillfrågar 

vi nu alla bostadsfastigheter ifall 

de önskar fiber. Utanför den röda 

linjen så kan vi endast erbjuda 

fiber ifall anslutningsgraden i 

detta område är särskilt högt.  

 

Fiberförening och dess 

medlemsavgift 

Fibernätet vi bygger görs via en 

ekonomisk förening (matteröds fiber 

ek förening) där du blir medlem och därmed är med och bestämmer om fibernätet i framtiden. Det innebär att du 

tillsammans med din intresseanmälan ska betala medlemsavgift för att bli medlem. Avgiften är låg, from nu och 

hela 2016 är medlemsavgiften 250kr. Och kommande år bedömer vi att medlemsavgiften sänks eftersom vi 

kommer få lägre fasta kostnader än nu när vi bygger fibernätet.  

Det finns flera fördelar med att äga nätet via en förening. Den starkaste anledningen är att äga möjligheten att i 

framtiden byta leverantörer. Därmed riskerar vi inte att knyta oss till en leverantör, och dess framtida 

prissättning. Enkelt beskrivet är det i framtiden av kostnadsskäl inte realistiskt att fler aktörer kommer bygga ett 

fibernät. Vi vill säkra att vi har ett öppet nät för framtiden, och därför väljer vi att äga fibernätet.  

 

  

http://matterodsfiber.se/intresseanmalan/natomrade.html
http://www.matterodsfiber.se/
http://www.matterodsfiber.se/
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Kostnad för fiberanslutning 

Det kommer aldrig att bli billigare än nu att få en fiberanslutning! Det är helt enkelt dyrare att projektera och 

gräva i efterhand, och man missar med största sannolikhet i framtiden Jordbruksverkets bredbandsstöd. Det är 

nu när spridningsnätet byggs upp som 60% av kostnaden kan täckas av statliga/EU bidrag. Ni betalar alltså nu 

40% av den faktiska kostnaden, den som väljer att ansluta sig i framtiden får betala 100%.  

Exakt kostnad vet vi först efter vår projektering i februari. Ni som gjort intresseanmälan innan den 10:e oktober 

får då (i februari) en fråga (ett fiberavtal) att tacka ja eller nej till (då skrivs avtal).  

Vilken kostnad det blir avgörs främst av grävkostnaden (vilket vi får reda på vid projektering). Vanligtvis kostar 

en anslutning mellan 15.000kr-25.000kr efter det att bidragsstödet från Jordbruksverket dragits bort (utan stöd 

skulle kostnaden varit 40.000kr-50.000kr här på landsbygden). Den exakta kostnaden kan inte avgöras förrän 

projektering gjorts (vilket sker direkt efter intresseanmälan). Men klart är att det aldrig blir billigare än nu. 

 

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 ADSL) kommer att försvinna.  

 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! 

 Vi kommer att presentera en bankfinansieringslösning för de som önskar 

uppdelning av fiberanslutningsinvesteringen. 

Läs fler argument, och läs svar på vanliga frågor på www.matterodsfiber.se 

 

Vår Fiberbyggarplan 

10/10 Sista dag för intresseanmälan via www.matterodsfiber.se. Och sista dag för inbetalning 250kr i 

medlemsavgift. När båda dessa saker skett så läggs du till i underlaget för projektering.    

11/10-20/10 Grovprojektering görs färdig runt den 15/10, ansökan till Jordbruksverket (via Länsstyrelsen) 

skickas den 20/10.  

1/12-31/1 Dialog sker med markägare och senare skrivs markavtal. Under denna tid görs även en 

detaljprojektering.  

1/2 2016 De som lämnat en intresseanmälan får ett erbjudande om fiber att tacka ja eller nej till. 

Våren-16 Dialog sker med länsstyrelsen om bidraget. När vi har klartecken så börjar fibernätet grävas.  

Hösten-16  Förhoppningsvis kan vi den 1/11 börja tända upp fibernätet och dess tjänster.   

 

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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