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Hej grannar! 
Vi vill med detta brev ställa er en sista fråga kring intresseanmälan av fiberanslutning. Vi har fått riktigt bra 
respons med över 300 intresseanmälningar, men från er fastighet FASTIGHETSBETECKNING, finns ännu 
ingen intresseanmälan. Det är givetvis helt ok att inte vilja koppla in fiber, men i all välmening vill vi säkra så ni 
fått information och vid intresse inte missar denna chans. Ni har en fastighet där det bor folkbokförd person (ni 
eller hyresgäst till er). Det är vi som bor här på landsbygden som kommer få störst nytta av fiberanslutning.  

Vi vill även tydliggöra att det endast är nu som ni kan få bidrag av Jordbruksverket med 60% av kostnaden. 
Även om ni kommer kunna efteransluta till vårt nät så kommer det aldrig bli billigare än nu.   

 

Sista chansen torsdag 15/10! 
Deadline har egentligen passerat i lördags 10/10, och formuläret för intresseanmälan är nu borttaget från vår 
hemsida. Men ifall ni vill ha fiber, och senast på torsdag 15/10 skickar ett e-post till info@matterodsfiber.se 
med kompletta uppgifter (fastighetsbeteckning + leveransadress + ert namn + mailadress + telefonnr) så 
tar vi med er intresseanmälan i den bidragsansökan vi gör nästa helg (17/10) till Jordbruksverket.  

Glöm inte att samtidigt betala in medlemsavgift 250kr. Avgiften täcker del av kostnad för projektering av 
fiber till din fastighet. Betala via något av följande tre sätt: Bankgiro 5020-1920, Swish 123 281 64 52 (OBS: 
Nytt Swishnummer) eller Bankkonto 8313-9 524 170 093-8. 
 

Ska kommunen bygga fiber på landsbygden kring Matteröd?  
Den senaste veckans diskussion kring fiber i lokalmedia har gjort att vi och kommunen fått frågan ifall inte 
också kommunen inte kommer bygga fiber i vårt område. Svaret är nej, kommunen hjälper istället oss och andra 
fiberföreningar på landsbygden att bygga vårt fibernät (t.ex. via kostnadsfria kartor och registerutdrag). För att 
tydliggöra detta medverkade vi tillsammans med kommunen på ett informationsmöten kring fiber förra veckan.  

Varför? Jo, kommunens fiberetableringsplan går i korthet ut på att i tätort bygga eget kommunalt stadsnät och 
på landsbygden hjälpa fiberföreningar att bygga fiber via landsbygdsbidrag. Vi följer kommunens krav på att 
nätet ska vara öppet för flera tjänsteleverantörerer så att ni kan välja den tjänst och leverantör av t.ex internet ni 
själva vill ha. Eftersom vi själva i föreningen kommer äga nätet så kommer vi regelbundet konkurrensutsätta 
nätets tjänster och kommunikationsoperatörer så att ni alltid får marknadens bästa priser och tjänster 

 

Vill du veta mer?  
Om du vill veta mer så besök gärna www.matterodsfiber.se. Eller läs vårt tidigare utskickade brev. Eller ring 
oss… Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida. 

 

Vänliga hälsningar 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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