
FIBERBYGGARPROCESS 
Såhär skapar vi fiber tillsammans! Fiberbyggandet presenteras här i korthet så att du som 

fiberintresserad får en enkel överblick om hur vi bygger ett framtidssäkert och snabbt internet via 
fiber till dig. Du behöver inte göra något! Förutom att anmäla dig för fiberanslutning såklart… 

Intresseanmälningar har startat!  

Fullt fokus på att vi blir många…. 
Det är avgörande för vår 

fiberkostnad att anslutningsgraden 
bland grannarna blir hög!  

•Fibermöte 1/9 kl. 19:00.  
•Utskick i september med fråga per post till 

alla fastighetsägare inom det område vi 
tidigare fått intresseanmälningar. 

•Fibergrannar hjälps åt att informera och 
informera om fiber så att ingen intresserad 
missar denna chans att få fiber! 

•Varje fiberintresserad blir medlem i 
fiberföreningen (250kr medlemsavgift). 
Föreningen planeras äga spridningsnätet 
vilket bedöms ge medlemmarna 
förhandlingsfördelar och möjlighet till 
lägre priser på fibertjänster i framtiden. 

10 oktober 2015  
Sista dag att anmäla intresse. 

Efteranmälan kan eventuellt göras, 
men dessa fastighetsägare riskerar få 
en senare leverans och anslutning till 
ett högre pris. Direkt efter den 31/10 

planerar vi start av projektering. 

•Fibermöte i mitten av oktober (i 
samband med sista dag för 
intresseanmälan). 

•Projektering  av fiberområdet startar i 
november. När projektering är klar 
(planerat i januari) vet vi dragning av 
fibernätet och därmed kostnaden.  

•Dialog med markägare sker inför och 
under projekteringstiden. Vi hoppas 
att markägarna låter oss gräva fiber 
där det är minst kostnader. 
Markupplåtelseavtal tecknas med 
respektive markägare. 

28/2 2016  
(bedömt datum)  

Sista dag att teckna  
fiberanslutningsavtal 

Vi planerar att projektering (och 
därmed prisbild för fiberanslutnings-
erbjudande) är klar i slutet av januari. 

•1/2 2016  (bedömt datum) - Erbjudande 
skickas till de som visat intresse. De som 
tackar ja till fiber tecknar nu  
fiberanslutningsavtal innan den 28/2. 

•Bidragsansökan Länsstyrelsen / 
Jordbruksverket slutförs. När (och om) vi 
beviljas pengar vet vi inte. Men vi vet att 
chanserna ökar genom att ha en hög 
anslutningsgrad (att många tecknat 
fiberanslutningsavtal). 

•Upphandling av gräventreprenad, 
kommunikationsoperatör och  
tjänsteleverantör startar i mars 2016. 

Nu är det dags! 
Fiberkanaler börjar 
grävas. Efter 6-12 

månader kan vi ha ett 
snabbt 100/100 fiber 

installerat och  
klart i husen. 

Läs mer på  
www.matterodsfiber.se 

 
Uppdaterad 29/8-2015. 
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