Fiberföreningen
Näs-Hara-Västra Tönnet

Insats 100 kr
Årsavgift 200 kr
Plusgiro 712291-4
Webbsida: nhvt.lokaltfiber.se

MEDLEMSINFORMATION maj 2015
delas ut till alla hushåll i Näs, Hara och Västra Tönnet
_________________________________________________________
Årsstämma med beslut om utbyggnad av fibernät.
Söndagen 10 maj höll Fiberföreningen Näs-Hara-Västra Tönnet årsstämma.
I samband med stämman fattade föreningen beslut om utbyggnad av fibernät
under vissa förutsättningar. Vid stämman hölls också en information av
kommunens bredbandssamordnare Göran Eriksson om vad kommunen gör för att
säkra kommunikationen i takt med att de fasta kopparledningarna tas bort och ADSL
nätet kopplas ner. Stämman besöktes också av Länsstyrelsens bredbandsstrateg
Christina Wikström som klargjorde vad som gäller för bidrag samt pratade om vikten
av att Sverige bygger ut fibernätet.
Beslut om utbyggnad
Arbetet med anbudsförfrågan påbörjades i januari. Eftersom upphandlingen av
fibernät rör så stora belopp omfattas vi av lagen för offentlig upphandling vilken
innebär att anbudsförfrågan måste annonseras ut offentligt. 11 företag anmälde sitt
intresse men endast tre anbud kom in inom utsatt tid. Av anbuden uppfyllde endast ett
våra uppställda krav. Anbudet styrelsen begärt in gäller totalentreprenad med
fungerande fiber hela vägen in i fastigheten.
I anbudet som stämman godkände ligger maxkostnad på 18800 kr vid 60
medlemmar och 50 % bidrag samt försäljning av nätet direkt efter driftstart. Vid fler
anslutna sjunker kostnaden och vid färre stiger den. Ny anslutning från norr kommer
innebära att kostnaden per hushåll sannolikt landar på 16000 kr–17000 kr / fastighet.
I avtalet vi kommer skriva läggs följande förutsättningar in.
- max 20000 kr/fastighet dvs tillräckligt många fastigheter måste välja att ansluta sig
- beviljat bidrag på 50 %. Ingen byggstart innan bidragen beviljats
Vad händer nu?
Tillsammans med denna medlemsinformation hittar du ett anslutningsavtal.
Anslutningsavtalet ska skickas till styrelsen påskrivet i bifogat kuvert senast
18/6. Observera att avtalet är bindande och att du ska skicka in det även om du inte
tänker vara med (Nedre delen av blanketten fylls då i). Mall till anslutningsavtalet
kommer även finnas på webbsidan för nerladdning.
Senast inom en månad efter att föreningen fått bidragsbeslut ska hela summan

för fibernätet vara insatt på föreningens postgirokonto. Observera möjligheten att
låna till fiberanslutningen. Se bifogad information från Nordea och webbsidan för mer
information.
Sammanfattning av information från Christina Wikström:
- Näs-Hara-Västra Tönnets fiberförening berörs inte av nya regelverket om vad
som räknas som tätort dvs vi har möjlighet att söka bidrag
- Telia kommer avveckla det fasta telenätet i takt med att det slits ut. På flera
ställen i Hagfors kommun har det redan skett.
- Quadracom kommer att stänga sitt ADSL nät i år.
- Enligt leverantörerna av mobila luftburna lösningar är detta inget hållbart
alternativt till kommunikationslösning då det fasta kopparnätet kopplats ner.
Det blir snabbt ”fullt” i luften då många ska dela på det mobila nätet
- Det har förekommit diskussioner i pressen om olika bidragsstorlek från olika
Länsstyrelser och möjligheten att bidragsstorleken ska likriktas och höjas. Enl.
Christina Wikström, landsbygdsstrateg och ansvarig för regional utveckling hos
Länsstyrelsen är det den enskilda Länsstyrelsen som ansvarar för storleken på
bidraget. Det är inte aktuellt att ändra nuvarande nivå på 50 % bidrag. Det
viktiga är att stötta så många små föreningar som möjligt.
Sammanfattning av information från Göran Eriksson:
- Kommunen har satsat 17 miljoner för att bygga ut stamfibern till de byar som
idag inte har någon stamfiber dragen. Stamfiber är den fiber som föreningarna
ansluter sina fibernät till.
- Detta berör inte oss. Det finns stamfiber dragen till Ekshärad.

Är du inte redan medlem i Fiberföreningen Näs-Hara-Västra Tönnet anslut dig nu.
Så här gör du. Betala in inträdesavgift 100 kr + årsavgift 200 kr.
Inbetalning av årsavgift för befintliga medlemmar:
Räkenskapsåret sträcker sig från 1/7 till 30/6 detta innebär att ny årsavgift ska betalas
in i juli även av befintliga medlemmar.
Kontakter
Fiberföreningen Näs-Hara-V.Tönnet ekon. förening
Organisationsnummer: 769627-7602
Plusgirokonto: 712291-4

