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Hej fiberintresserade i Matterödsbygden! 

Äntligen har vi i styrelsen, efter mycket dialog och nedlagd energi, avslutat frågan om gränsen för vårt 
fiberområde. Vi har tagit ett beslut baserat på de grundförutsättningar vi satte i höstas. Det ska finnas 75% 
anslutningsgrad, och de områden vi utökar till ska ligga i anslutning till annat område som inkluderas i området.  

 

Inkluderas: Horröd tillsammans med huvudområdet 

Vi kan glädjande meddela att det intilliggande området Horröd har arbetat på väl och fått upp en tillräcklig 
anslutningsgrad bland sina grannar. Vi inkluderar därmed er i Horröd i vårt fiberområde (under förutsättning att 
ni senare tecknar anslutningsavtal motsvarande de intresseanmälningar vi nu fått in). Grattis Horröd, och grattis 
till alla i huvudområdet! Detta är såklart positivt för oss alla i det tidigare huvudområdet eftersom vi nu blir fler 
att dela på etableringskostnaderna, och det är givetvis även glädjande för boende i Horröd.  

Inbetalning av medlemsavgift: Ni boende i Horröd ska nu betala er medlemsavgift på 250 kronor för att slutligt 
vara med i fiberområdet. Beloppet använder vi för att ta fram det underlag som krävs för att bygga fiber i 
området. Inbetalningsuppgifter finner ni på hemsidan www.matterodsfiber.se.   

 

Inkluderas inte: Övriga områden utanför vårt huvudområde  

Tyvärr har övriga angränsande områden inte nått tillräcklig anslutningsgrad och kan inte inkluderas (erbjuds 
därför inte fiber från oss). Tabellen på nästa sida redovisar antal intresseanmälningar och anslutningsgrad.  

Vi vill tacka er fiberambassadörer som engagerat er. Fortsätt ert arbete (och engagera ännu fler i era 
närområden)! För att på bästa sätt hjälpa er som inte nu erbjuds fiberanslutning via oss så kommer vi dela med 
oss av de insamlade intresseanmäldas kontaktuppgifter till de fiberambassadörer per område som tidigare 
anmält sig. Ifall du inte vill att vi ska dela med oss av dina kontaktuppgifter så återkom. Och om du vill hjälpa 
ditt område att få fiber så engagera dig som fiberambassadör. Våra förslag till er:  

 Gör intresseanmälan hos alla aktörer. För er i Hässleholms kommun innebär det exempelvis att ni gör 
en intresseanmälan på https://fiber.hassleholm.se.    Hjälp till att få upp antalet intresseanmälningar i ert område! Det är helt klart grundförutsättningen för 
att ni ska få en fiberanslutning de närmsta åren. Bilda gärna en intresseförening med mål att få upp 
intresset, ta ansvar för kartor och register över de fastigheter som finns i ert närområde. För er i 
Hässleholms kommun föreslår vi att ni går ihop tillsammans med övriga byar i den områdesindelning 
som Hässleholms kommun gjort i ert område (så att ni blir tillräckligt många hushåll i fiberområdet).  

Återbetalning av avgift: Ett fåtal av er (utanför vårt tidigare huvudområde) har betalt in 250 kronor, så som vi 
tidigare meddelat kommer vi att återbetala dessa ifall vi inte inkluderar ert närområde i fiberområdet. Men för 
att kunna återbetala avgiften så behöver vi få uppgift om ert kontonummer eller swish för återbetalning. 
Meddela oss detta i ett mail till info@matterodsfiber.se, tack.   

 

Tidsplan för fiberbyggnation i tidigare huvudområde och Horröd (vid beviljat bidrag den 12/4)  

1/2-15/5 Markavtal tecknas med markägare (större markägare och vägföreningar) 

12/4 Bidragsbeslut från Länsstyrelsen/Jordbruksverket 

16/4 16:00 Medlemsmöte. Fiberbyggarinformation, korvgrillning och skrivstuga för fiberavtal.  

15/4-15/5 Fiberanslutningsavtal tecknas med medlemmar 
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1/5-31/8 Kommunikationsoperatör (KO) upphandlas 

1/6-15/8 Totalentreprenad upphandlas 

15/9 Byggstart 

Sommar 2017 Start upptändning av fibernätet 

 

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 

 

 

 

Bilaga tabell intresseanmälda och anslutningsgrad per område, samt karta över fiberområdet: 

 

 



FIBERETABLERINGS- 
OMRÅDE 
Beslutat område grundat på  
intresseanmälningar mars-16 

UTDRAG PTS KARTA 
Underlag ansökan Jordbruksverket 


