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VIKTIG INFORMATION om FIBERNÄT I SUNDSJÖ 
 
Äntligen går vi från ord till handling!  
Vi planerar att börja gräva till våren 2014! Är Du med? 
 
Vägen till ett fullt utbyggt fibernät är ganska lång, men nu har vi tagit de första stegen i rätt 
riktning. Bland annat har vi tecknat ett avtal med företaget ByNet, som hjälpt oss ta fram en 
preliminär kostnadsbild för våra anslutningar. Dessa uppgifter har används i vår ansökan om 
bidrag för detta projekt hos Länsstyrelsen. 
  
SiS har i dagsläget 226 medlemmar som har anmält 239 fastigheter. Vi hoppas fortfarande 
på ytterligare medlemmar. Vid medlemsmötet 2013-06-17 i Fanbyns Bygdegård, beslutades 
det att sista anmälningsdag för nya fiberanslutningar kommer att vara 2013-07-31.  
 
Poängteras bör att anslutning till fibernät inte bara innebär datatrafik och snabb uppkoppling 
till nätet, utan i lika hög grad stabil och billig kommunikation för Din telefon och TV.  
Från ca 350:-/månad kommer vi att kunna få tillgång till bredband > 50 mb, fast telefon samt 
två separata TV boxar. Detta skall jämföras med de kostnader Du har idag.  
Tekniken klarar upp till 1000 mb.  
 
Vad kommer anslutningen att kosta? 
Länsstyrelsen har beslutat ge oss ett bidrag för byggnationerna motsvarande 50% av 
totalkostnaden.  
För att klara finansieringen av projektet beslöts på föreningens medlemsmöte att uttaxera  
13 500 kr per anslutning, med möjlighet till ytterligare uttaxering om 1 500 kr. Totalt 15 000 kr.  
 
Sista betalningsdag för 13 500 kr är satt till 2013-09-30.  
 
Vi förhandlar med en befintlig stor nätägare som vill hyra och driva vårt nät efter det att det är 
färdigt. De vill också ha option på att köpa det efter ett antal år.  
Som motprestation är man i så fall beredd att betala en summa pengar, som därmed kraftigt 
reducerar den totala kostnaden vi betalar per medlem. Den ersättningen får vi dock, i så fall, 
inte förrän efter det att nätet är klart och besiktigat. 
 
Vad ingår i installationen: 
- Fibernät fram till gårdsgränsen 
- Allt material för kanalisation. 
- Anslutning med fiberkabel och montering av ett bredbandsuttag i fastigheten. 
 
Vad ombesörjer Ni själva: 
- Grävning från gårdsgränsen till huset. Husägaren gräver själv ner kanalisationen (röret i   
   vilket fibern blåses in) på sin tomt. Kanalisationen och fibern står Sundsjöfiber för.        
- Håltagningen för fibern in i huset. 
- Återställningsarbete på egen tomt. 
 
Dagsverken 
Viktigt att förstå i detta projekt kring byggnation av ett fibernät är att vi som medlemmar har 
möjlighet att påverka den slutgiltiga kostnaden för byggnationen genom att bidra med eget 
arbete i någon form. Detta har andra fiberföreningar gjort med stor framgång och därigenom 
sänkt kostnaderna.   
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Alla som skriver på Anslutningsavtalet förbinder sig till upp till 3 dagars dagsverken,  
á 8 timmar, då detta projekt förutsätter ett lokalt engagemang och frivilligarbete för att 
kunna lyckas.   
 
Vi har naturligtvis förståelse för att alla inte kan hjälpa till av olika anledningar (sjukdom, ålder 
etc.). Här kommer respektive områdesansvarig att säkerställa så att arbetet fortskrider i den 
takt som sagts, med erforderligt antal medlemmar ur föreningen.  
 
Arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella är tex. röjning, grävning, återställning, 
byggnationer och annat som krävs för att maskinerna ska kunna komma fram så lättvindigt 
som möjligt.  
Exakt vad som behöver göras kommer att utkristalliseras längre fram i planeringen med vår 
konsult, i samarbete med våra Bygrupper. 
Mer information kring detta kommer att gå ut till samtliga medlemmar. 
  
Du som är intresserad men ännu inte medlem 
Fram tom 2013-07-31 kan Du anmäla Ditt intresse och betala in avgiften 200 kr/fastighet 
(100 kr medlemsavgift + 100 kr årsavgift). Bankgiro: 118-1288 (Handelsbanken)  
Ange Ditt Namn & Fastighetsbeteckning så att vi kan identifiera vem som betalat.  
(En ansökan, medlemsinsats och avgift per fastighet.) 
 
På vår hemsida under ”Medlemskap” finns online-formulär samt Ansökningsblankett för 
nedladdning och utskrift. Eller kontakta områdesansvarig för Din by (se nedan). 
Uppgifterna ska lämnas till respektive områdesansvarig/byombud eller skickas till:   
 
Sundsjö i Samverkan Ek. För. 
Att: Joakim Kålen 
Marsätt 149 
840 50 GÄLLÖ                          
 
Anslutningsavtal 
Anslutningsavtal kommer inom kort att delas ut till medlemmarna av respektive bygrupp, för 
påseende och för påskrift. Avtalsmall kommer också att finnas på vår hemsida, för utskrift. 
 
Markupplåtelseavtal 
Så fort projekteringen och kartan är klar, efter det att ev nya medlemmar tillkommit, skall 
markupplåtelseavtalen lämnas ut för påskrift.  Avtalsmall kommer också att finnas på vår 
hemsida, för utskrift. 
 
Hemsida  /  Frågor & Svar 
På vår hemsida www.sundsjofiber.se finner Du ytterligare information och under fliken ”FAQ” 
kan Du förhoppningsvis få svar på frågor Du har. Tveka dock inte att ringa någon 
områdesansvarig nedan. 
 
Områdesansvariga 
Hosjö / Lövsta   Mats Rihne             072-246 02 88 
Marsätt / Samsta / Skorste   Joakim Kålen            070-644 06 05 
Fanbyn    Bengt Svensson       070-375 36 35 
Sörviken / Torsäng / Dalhem / Guldkusten Elisabeth Hansson   070-235 36 98 
Fjällsta                                                                          Rickard Nilsson        073-180 44 47 
Tavnäs / Gålön                       Stig Sundin               070-325 65 43
  

http://www.sundsjofiber.se/

