
  

Välkomna till 
Fiberföreningen 

Näs-Hara-Västra Tönnet!
Onsdagen den 3 dec 2014
Kl 19.00-21.00
Kulturhuset, Hara

Program:
Vad har hänt?
Vad kommer att hända?
Tidsplan för fiber
Vad kostar det?
Övr. information



  

December 2014, vad har hänt?

● Informationsmöte,  Länsstyrelsen i september
● Möte med kommunalråden
● Information i Veckobladet

● Hemsida: nhvt.lokaltfiber.se
● Mailadress: nhvt@outlook.com
● Medlemsvärvning aug-sep-okt-nov

mailto:nhvt@outlook.com


  

… vad mera har hänt?

● Arbetat med medlemsvärvning
behöver minst 50% för projektering

● Vi har 61 medlemmar i föreningen 
(av 84  fastigheter)

● Kontakter med fiberkonsulter: 
byNet AB
Telia/Skanova
(finns flera, Eltel, Fibergruppen)



  

… ytterligare

● Möten med de andra fiberföreningarna

● Styrelsemöten

● Utarbetat den fortsatta processplanen



  

Vad kommer att hända sedan då?
Om vi samarbetar med ex.vis  Skanova

● Grovprojektering
förslag på kanalisationsnät
ungefärlig kostnad

● Beslut om byggnation
ansökan bidrag
anslutningsavtal
markavtal
upphandling/arbete (helst lokala)
samråd/avtal med Länsst. (miljö), 
Trafikverket (vägar)  m.fl



  

… vidare

● Beslut om bidrag
● Start av bygget

kanalisation
fiberdragning

● Skanova tar över drift och underhåll

● Hushållen abonnerar på önskade tjänster



  

Tidplan för fiber i Näs-Hara-VTönnet

● 15 dec Stoppdatum för medlemskap
kan gå senare också, men innan ansökan om 
bidrag

● Jan 2015 Grovprojektering - förslag på 
kanalisationsnät, uppskattad kostnad

● Feb 2015 Informera hushållen, anbudsunderlag 
på kanalisationen, sök bidrag (Länsst.)

● Mar 2015 Föreningsstämma, beslut om 
byggnation



  

Tidplan för fiber i Näs-Hara-VTönnet

● Apr 2015 Upplåtelseavtal m Skanova, 
markavtal fastigh.äg., 
anslutningsavtal,
utvärdera anbud, samråd/avtal m 
Kommunen/Länsst./Trafikverket

● Maj 2015 Beslut om bidrag

● Jun 2015 Byggstart



  

Vad kostar det att få fiber?

● Vårt mål är under 20 000 kr,
medräknat bidrag ca 50%

(Enl Länsstyrelsen var medelkostnaden för
fiberinstallation i Värmland den period som 
avslutats i år ca 16 000 kr/hus.)

● Många anslutningar, lägre pris



  

Vad kostar det att ansluta sig 
senare?

Ansluter mig senare
● Kan inte söka bidrag i efterhand
● Minst dubbel anslutningskostnad (40 000)

Ansluter mig när nätet är byggt
● Kan inte söka bidrag i efterhand
● Minst dubbel anslutningskostnad + separat 

offert på arbetet (40 - 60 000)



  

  

Om banklån för installationskostnaden, 20 000 kr, 
amortering 7 år 290 kr/mån

Har blivit en investering!
Som finns kvar i huset 
(marknadsvärde ca 30 000 kr)

                       Om jag tar    
                       banklån?



  

Abonnemang - Öppen fiber

Fibern indragen, 
ingen månads- 
kostnad för den

Tjänster:
Välj och komponera 
telefon, TV och 
internet från valfria 
leverantörer
(månadskostnad)  



  

Abonnemang – kostnad per/mån

Beroende på ditt 
abonnemang i dag -

- och vad du väljer via 
fibernätet:

Du kan spara in 
någon eller några 
hundralappar i 
månaden



  

Så ser det ut redan nu

● Kommun, banker, 
företag

● E-handel (köp/sälj)
● Informationssök
● Vårdkontakter
● Kartor/resor
● Biljetter: 

Resor, hotell, teater 
etc

● Filmer
● Intressegrupper
● Familjekontakter
● Trygghetslarm



  

Centralisering i glesbygden
--- för överlevnad! ---

● e-böcker/bibliotek
● Studier
● Avancerad vård
● Motion/coachning
● Digital vaktmästare

i hemmet

● och det kommer 
mera!



  

Fiberföreningen 
Näs-Hara-Västra 
Tönnet

● Organisationsnummer: 769627-7602
● Plusgiro: 712291-4
● Kontakt: nhvt@outlook.com
● Hemsida: nhvt.lokaltfiber.se

mailto:nhvt@outlook.com


  

Fiberföreningen 
Näs-Hara-Västra Tönnet

Nu går vi vidare med 
grovprojekteringen – 

- och gräver till
        sommaren!
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