
I detta nyhetsbrev 
Dags att skriva på anslutningsavtal 

Sista datum för att få fiber kring Gällared 

Vad händer framöver? 

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal 
Arbetet med att få fiber till dig går 
framåt ordentligt nu, och nu kan du 
hjälpa till i att hålla uppe tempot. För 
att komma igång så fort som möjligt 
med att bygga själva fibernätet vill vi 
kunna ge entreprenören starttecken så 
snart det är möjligt. Ett krav är att vi 
har tillräckligt många medlemmar 
som skrivit på ett anslutningsavtal.   

Lämna ditt avtal till oss 
Vi vill att det skall gå snabbt och smidigt, och därför kommer vi finnas tillgängliga två 
dagar där du kan komma och lämna in ditt anslutningsavtal. Anslutningsavtalet finns att 
skriva ut på vår webbsida på www.byafiber.se samt bifogat detta mejl. 

De två dagarna är: 

• Lördagen den 11:e februari klockan 10-16, ICA Supermarket Ullared 

• Söndagen den 19:e februari klockan 10-14, Gällareds Bygdegård 

Det kommer finnas anslutningsavtal finns det blanketter på plats om du inte kan skriva ut. 

Har du inte möjlighet att lämna ditt undertecknade anslutningsavtal någon av tiderna 
ovan får du kontakta föreningen. 

Vill du ha hjälp med grävning på tomten 
Fastighetsägaren står själv för grävning i trädgård, och föreningen har instruktioner på hur 
det skall förläggas i marken. 

Om du vill kan Byafiber förmedla att vår entreprenör förlägger fibern i din trädgård för 
3 425 kronor inklusive moms.  Denna summa är ROT-avdragsberättigad och hamnar då på 
2 615 kronor. Markera med ett kryss på anslutningsavtalet om du vill ha hjälp med 
grävningen. Du får en separat faktura att betala för det här arbetet. 
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Du får en faktura för medlemsavgift och första inbetalning 
När du skrivit under ditt anslutningsavtal kommer du att få en faktura. Den kommer att 
innehålla tre poster; medlemsavgift, en delbetalning av insats samt anslutningsavgift 
(inklusive moms). Det betyder att du inte skall betala medlemsavgift för 2017, utan gör 
det när du fått en faktura från Byafiber. Det underlättar vår administration framöver. 

Det här skall du göra 

 

Information om vem som är 
medlem och skall äga 
anslutningen

Var noga med att ange vilken 
fastighetsbeteckning det är för 
huset som skall anslutas

Ange hur många anslutningar det 
skall vara. Mer om anslutningar hittar 
du i sektion 6.1 i avtalet

Kryssa i om du vill ha en aktiv 
fiberanslutning eller aktivera den 
senare. 

Du betalar själv grävning på tomt, 
men föreningen kan hjälpa dig att 
förmedla kontakt med entreprenör

Den som skall äga 
anslutningen undertecknar 
anslutningsavtalet här

Fyll i  𝟮  exemplar av avtalet för att lämna in 
någon av dagarna i Ullared eller Gällared 
(ett skall du ha, ett skall föreningen ha) 

1. Läs igenom anslutningsavtalet 

2. Fyll i information om medlem, fastighet 

3. Fyll i om din anslutning skall vara aktiv 
eller passiv 

4. Fyll i om du vill ha hjälp med grävning 
på tomten 

5. Skriv under 𝟮 exemplar av 

anslutningsavtalet 

6. Lämna in någon av dagarna i Ullared 
eller Gällared



31:e mars är sista chansen att få fiber 
Äntligen! Efter 4,5 års tjat är det dags att komma 
igång med grävarbetet, och vi kan sätta ett stopp för 
projekteringen. Det är därför ett sista datum 
behöver sättas för när du kan ansluta dig till vårt 
fibernät till lägsta möjliga kostnad. Sedan ger det 
oss merarbete att ändra i projekteringen, med nya 
planer, omräkning av sträckor och materialåtgång 
som kommer ge oss extra kostnader.  

Har du en granne som inte är med är det idé att 
berätta detta. Speciellt om det är en fastboende, 
eftersom antalet fastboende ligger till grund för att föreningen ska få fullt EU-stöd. 

Efter den 31:e mars kommer kostnaden att bli minst dubbelt så hög, vilket betyder över 
40 000 kronor. 

Nya medlemmar lämnar in en intresseanmälan om medlemskap och ett undertecknat 
anslutningsavtal. 

Anmälan kan göras på www.byafiber.se/intresseanmalan. 

Vad kostar det? 
På extrastämman redovisades en kalkyl som pekar på en 
preliminär slutkostnad på cirka 23 000 kronor. 

Inbetalning 1 - görs nu när du får faktura 
När du skrivit på anslutningsavtalet kommer du få en faktura på 
12 000 kronor.  Den summan innehåller anslutningsavgiften 
2 000 kronor inklusive moms och delbetalning 1 av insatsen 
10 000 kronor. Har du flera anslutningar tillkommer 6 250 kr 
inkl moms/anslutning utöver den första. 

Inbetalning 2 -  görs under hösten 
Under hösten kommer du få en ny faktura för att göra 
delbetalning 2 av insatsen som är anpassas efter vad det kostat 
att bygga nätet hittills samt hur många medlemmar vi är. 

Inbetalning 3 - justering av slutbelopp när fibernätet är klart 
När nätet är klart kommer du få en slutfaktura som justerar till 
rätt belopp för vad det faktiskt kostat att bygga nätet. 

Preliminär kostnad 

23 000 kr

2 400 kr

4 800 kr

7 200 kr

9 600 kr

12 000 kr

14 400 kr

16 800 kr

19 200 kr

21 600 kr

24 000 kr

Anslutningsavgift
Delbetalning 1
Delbetalning 2
Delbetalning 3

http://www.byafiber.se/intresseanmalan


Fiberlån från Falkenbergs Sparbank 
Falkenbergs Sparbank erbjuder ett fiberlån till de som så önskar. 

Villkor för Fiberlån: 

• Lånebelopp, max 30 000 kronor 

• Amortering, max 10 år 

• Ränta, motsvarande Falkenbergs Sparbanks Bolån vid utbetalningstillfället 

• Ingen uppläggningsavgift 

• Blanco, d v s utan säkerhet 

• Sedvanlig kreditprövning. 

Du kan fylla i ett formuläret på deras webbsida på www.falkenbergssparbank.se eller ringa 
0346-550 00 och be att få prata med någon om fiberlånet.  

Vad händer framöver? 

Strax grävstart för fibernätet 
När föreningen fått tillräckligt många anslutningsavtal och har gjort klart kontraktet med 
totalentreprenören är vi redo att sätta igång. Så snart entreprenören är klar med sina 
nuvarande åtagande är de redo att sätta igång hos oss. 

Enligt tidsplanen som totalentreprenören satt upp skall nätet vara fullt driftsatt till 
sommaren 2018.  Kan vi underlätta entreprenörens arbete samt att markförhållanden, 
väder och vind står oss bi så kan projektet kanske bli färdigt tidigare. 

https://www.falkenbergssparbank.se/privat/boende-och-bolan/lana-till-bostad/fiberlan/index.htm?wt_query_text=fiberl%E5n


Upphandling av kommunikationsoperatör 
I februari skall föreningen göra klart med en kommunikationsoperatör, och efter det 
kommer styrelsen förhandla för att se vilka möjligheter föreningen har till gruppavtal om 
tjänster i nätet. Det kan vara idé att inte ha alltför bråttom, eftersom vi inte har tillgång till 
tjänsterna förrän fibernätet är färdigbyggt, och förutsättningarna kan ändras under 
byggtiden.  

Stämma under våren 
Medlemmar kommer kallas till ordinarie föreningsstämma för Byafiber i Falkenberg 
ekonomisk förening under våren. Där kan mer information delas, och du kommer ha 
möjlighet att träffa våra samarbetspartners i projektet. 

Får du nya elledningar? 
Vi har förstått att några medlemmar för att förbättra elkvalitén till sina hus har pratat med 
nätägaren om att få nedgrävd ledning. Om det är så att du skall få, eller behöver ny 
inkoppling av el till ditt hus kanske det kan göras som en samförläggning med nätägaren 
för elledningarna. Hör av dig till oss om du har något på gång! 

Håll dig uppdaterad 
Har du fått det här nyhetsbrevet via e-post har vi din adress. Om du tagit del av 
nyhetsbrevet på annat sätt vore det bra om du kan skicka din e-postadress till 
kontakt@byafiber.se. Till den adressen kan du också skicka uppdaterade uppgifter om t ex 
telefonnummer eller ändrade ägarförhållanden. 

På vår webbsida kan du kontinuerligt läsa om vad som händer i föreningen, och där hittar 
du blanketter, broschyr, information om föreningen och varför du skall skaffa fiber. 

Använder du Facebook kan du gilla vår sida där för att få upp nyheter i ditt flöde. Du hittar 
sidan på www.facebook.com/byafiber. 

 

Med fiberhälsningar 

Styrelsen för Byafiber
 kontakt@byafiber.se 

• Johanna Dahlqvist 070-572 68 54 

• Anna-Karin Berghamn 070-348 88 31 

• Christian Dahlqvist  070-625 33 99 

• Anders Hägnefröjd  070-321 71 21 

• Jerry Gunnarsson  076-634 50 71
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