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Hej grannar inom vårt planerade fibernätsområde! 

Eftersom Länsstyrelsen flyttat fram datumet för beviljning av stöd till fibernät så har vi fått en möjlighet att 

utöka antalet fibernätsanslutningar i vår ansökan. Vi skickar detta brev till er som inte gjort en intresseanmälan. 

Eftersom vi nu kan revidera vår bidragsansökan och vid intresse ta med er så kan vi fortfarande erbjuda er 

samma anslutningskostnad såsom övriga tidigare intresseanmälda fastigheter.  

 

Informationsträff  12/1 kl. 19:00  
Om du vill träffa oss och prata fiber så välkomnar vi dig till informationsträff i Matteröds församlingshem den 

12/1 kl. 19:00. En del information finns i detta brev och vi har mycket information på vår webbsida, men att 

träffas och direkt få svar på de frågor man har är alltid bäst! Så varmt välkommen den 12/1. 

 

Intresseanmälan senast 15/1 
Vill du ha fiber? Gör din intresseanmälan via www.matterodsfiber.se 

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.  

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

fiberanslutningsavtal. Ni som gjort en intresseanmälan kommer senare få ett avtal att tacka ja eller nej till.  

 

 

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 täcks 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 

erbjudande presenteras i vårt 

anslutningsavtal.  

 

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 kommer inte 

vara knutna för evigt till en leverantör utan 
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kan efter avtalstid byta till ny. Vi är övertygade om att detta långsiktigt ger oss bäst pris på nätets tjänster. 

När ni skickat er intresseanmälan så undersöker styrelsen att ni ligger inom planerat fibernätsområde, därefter 

får ni besked om att betala medlemsavgift. Den är nu i uppstartsfas 250kr och bedöms kommande år bli lägre. 

 

Vår Fiberbyggarplan 

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

inlämnad.  

Dec-15/1 Vi undersöker så att alla som vill ha fiber har gjort sin intresseanmälan. Vi undersöker även 

möjlighet att utöka området till Brönnestad och Hörröd eftersom det visats intresse att utöka 

området i öst. Deadline att göra intresseanmälan är 15/1. 

16/1-30/1 Vi reviderar fibernätets kostnadsberäkningar utefter tillkommande intresseanmälningar och 

skickar in reviderad ansökan till Jordbruksverket via Länsstyrelsen.  

Dec-Feb Vi undersöker och förbereder kommande markavtal och förfrågningsunderlag till kommande 

upphandlingar samt träffar kommunikationsoperatörer.    

11/2 Jordbruksverket/Länsstyrelsen meddelar sin första beslutsomgång kring vår bidragsansökan.  

Feb-Mars Anslutningsavtal skickas ut till de som gjort intresseanmälan. Vi kommer även ha ett 

informations- och årsmöte (troligen .   

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

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

Höst-vinter-vår  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! 

Svar på vanliga frågor finner du 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
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