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Hej grannar i Brönnestad och Horröd! 

Vi har fått in några intresseanmälningar till fiberanslutning i ert närområde, och har nu tagit beslut kring hur vi 

på bästa sätt kan erbjuda så många som möjligt en fiberanslutning. Vårt mål är att inkludera er i Brönnestad 

samt Horröd. Därför ställer vi nu fråga till er kring vem som önskar fiber.  

Brönnestad: Vi har idag 14 intresseanmälningar. Det finns 42 hushåll i ert område (fastigheter med fast boende 

personer). För att beviljas bidrag från Jordbruksverket så har vi en generell anslutningsgrad på 75%, vi vill 

såklart inte att Brönnestad ska minska denna anslutningsgrad och utgår från att ytterligare 15-20 hushåll önskar 

en fiberanslutning. 

Horröd: Idag har vi inga intresseanmälda alls i ert område, men vårt mål att förbinda Brönnestad till vårt 

resterande fiberområde via Horröd. Dock gäller samma förutsättningar för alla, det krävs en hög anslutningsvilja 

annars drar ert område ner den totala anslutningsgraden och därmed minskar vår möjlighet till bidrag från 

Jordbruksverket. Ni är 25 hushåll (och totalt 53 fastigheter med bostadshus) som vi nu ställer frågan till om ni 

vill ha fiber eller inte.    

 

Vill du ha fiber? Gör din intresseanmälan via www.matterodsfiber.se  

Senast 15/1 

I slutet av januari är vår sista chans att revidera vår ansökan till Jordbruksverket. Därmed behöver vi 15/1 veta 

vem som önskar fiber för att hinna komplettera vår kostnadsberäkning. Det är alltså ni som gjort 

intresseanmälan den 15/1 som vi utgår från vid beslut att utöka området eller inte. 

Er intresseanmälan är inte bindande, men givetvis ska det finnas förutsättningar och vilja att skriva ett 

anslutningsavtal med oss. Ni som gjort en intresseanmälan kommer alltså få ett erbjudande om anslutningsavtal, 

vårt mål är att detta ska ske i feb-mars.  

Ni behöver just nu inte betala medlemsavgift, låt oss först ta reda på om ni är tillräckligt många grannar som vill 

ha fiber. Strax efter deadline för intresseanmälan (15/1) så mailar vi ut information till er. Ifall tillräckligt många 

i ert område önskar fiber så kommer vi med kort varsel be er betala in medlemsavgiften 250kr (läs mer nedan). 

 

Fiberförening och dess medlemsavgift  

Fibernätet som vi bygger görs via en ekonomisk förening 

(matteröds fiber ek förening) där du blir medlem. 

Därmed är det du och andra medlemmar som bestämmer 

om fibernätet i framtiden. Vi är inte knutna till en 

leverantör utan kan efter avtalstid byta till ny. Vår 

medlemsavgift nu i uppstartsfas (2016) är 250kr, senare 

bedöms den bli ännu lägre. 

 

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 Jordbruksverkets 

bredbandsstöd. Det är nu när spridningsnätet byggs upp 

som 60% av kostnaden kan täckas av statliga/EU bidrag.  

Vår grovprojektering visar att anslutningskostnaden blir runt 19.000kr (mellan 15.000kr-22.000kr). Exakt 

kostnad och upplägg vet vi först när vi återkommer med ett erbjudande i anslutningsavtal.  

http://www.matterodsfiber.se/
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Vår Fiberbyggarplan 

Okt-15 Grovprojektering av huvudområdet är genomförd och vår ansökan till Jordbruksverket är inlämnad.  

Nov-Jan Vi undersöker möjlighet till att utöka området där intresse funnits. Samtidigt förbereder vi 

fiberbyggets kommande markavtal och förfrågningsunderlag till upphandlingar samt träffar 

kommunikationsoperatörer.    

15/1 Deadline för fastighetsägare i Brönnestad och Horröd att göra intresseanmälan.  

11/2 Jordbruksverket/Länsstyrelsen meddelar beslut kring vår bidragsansökan.  

Feb-Mars Erbjudande om anslutning (anslutningsavtal) skickas ut till de som gjort intresseanmälan.  

Mars-16 Upphandling av entreprenad (grävning, projektledning, fiberblåsning). 

Juni-16  Start av byggnation (grävning) av fiber.  

Höst-vinter Vi tänder succesivt upp fibernätet och dess tjänster. 

 

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 

 

 

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

 

Vill du som boende i Brönnestad och Horröd ha fiber?  

Gör då din intresseanmälan senast 15/1 på www.matterodsfiber.se 

Och prata med dina grannar! 75% behöver vilja ha fiber för att området ska byggas ut. 

http://www.matterodsfiber.se/
http://www.matterodsfiber.se/

