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Informationsblad inför kontraktsteckning och grävning 
 
 
 
 
Arbetet i föreningens styrelse har pågått under hela våren och vi är nu redo för att 

1. Teckna avtal med gräventreprenör 
2. Teckna avtal med leverantör av teknisk utrustning och uppkoppling 
3. Teckna avtal med Wexnet om anslutning till stamnätet 
4. Skriva avtal med alla medlemmar 
5. Skriva avtal med alla markägare 
6. Sätta en deadline för anslutning på de villkor som utfästs i givet informationsmaterial 

 
 
Med dig som medlem och användare av nätet måste vi teckna ett anslutningsavtal som 
reglerar vårt och ditt ansvar för nätet och nätets funktion samt ett markupplåtelseavtal som 
reglerar ledningens väg fram till det anslutningsdon som skall placeras i ditt hus (en s k 
switch). Vad som sedan sker inne i ditt hus är helt och hållet ditt eget ansvar. Vi avser att 
återkomma under hösten med mera information om hur man skall koppla upp telefon, dator, 
TV och eventuell annan utrustning på bästa sätt.  
 
Från din husvägg fram till en kopplingspunkt som kan ligga 0 – 800 meter bort kommer en 
slang att grävas ner. Slangen är unik i denna sträckning. Från kopplingspunkten fram till 
husväggen kommer entreprenören att blåsa in en fiberkabel som skall dras in i bostaden. Vi 
återkommer med information om hur hålet skall utformas. Någonstans innanför skall switchen 
placeras. Den behöver strömförsörjning. 
 
Du måste redan nu klara ut var i trädgården det skall grävas och var på huset anslutningen 
skall dras igenom väggen. Du kan välja mellan att gräva själv eller avtala med föreningen om 
att vi gräver i trädgården. Om vi skall gräva kommer vi att debitera för den grävningen (räkna 
med max ca 100 kr/m). Slangen bör placeras på ett djup mellan 30 och 50 cm om inte 
särskilda skäl talar för ett större djup. Vi kommer att tillhandahålla en karta där du kan rita in 
var du vill att grävningen skall göras och var på huset anslutningen skall ske. 
 
Föreningen kommer att äga slangen och fibern fram t o m switchen. Därför måste det till ett 
markupplåtelseavtal där du upplåter mark för slangen och garanterar dess beständighet.  
 
Vi räknar med att grävningsarbetet kommer att kunna påbörjas ungefär i september och att 
arbetet kommer att kunna genomföras etappvis. Vi kommer att ansluta till stamnätet i åtta 
punkter. Detta framgår av en preliminär bredbandskarta som kommer att finnas tillgänglig på 
vår hemsida. 
 



Vidars fiber ek.för.  Juni 2012      

Vi räknar inte med att behöva kräva in något insatskapital före augusti månad. Totalkostnaden 
för uppbyggnaden har beräknats till max 21.000 kronor. Vår kalkyl slutar på 19.000 kronor 
och just nu talar det mesta för att vi kommer att landa betydligt under det beloppet. Detta kan 
vi dock inte garantera förrän alla upphandlingar är klara. 
 
Vi har vidare förhandlat fram en nätavgift till Wexnet som är lägre än den avgift de flesta i 
dag betalar för sitt ADSL. Tillsammans med den avgift som löpande kommer att tas ut för 
driften av vårt eget nät kommer den löpande kostnaden att landa på strax över 200 kronor + 
moms per månad. När uppkopplingarna är klara kan du säga upp ditt telefonabonnemang (din 
rätt att komma ut via kopparnätet) med Telia och spara ca 450 kronor per kvartal. 
 
Du kan om du vill behålla ditt nuvarande avtal med din leverantör av telefoni antingen det är 
Telia, Telenor eller Tele2 eller vad du vill. Du kan också byta avtal om du så vill. Du måste 
emellertid anmäla att du skall kopplas upp via nätet fortsättningsvis. Du behåller också din 
nuvarande e-postadress om du så vill men måste också ändra uppkopplingsrutinerna i detta 
avseende. Om du vill kan du sedan också plocka ner TV-antennen och/eller parabolen och 
ansluta TVn till nätet. Men ingenting av detta bör göras innan du har fibern indragen och 
aktiverad. 
 
 
För mera information hänvisar vi till vår hemsida. www.vidarsfiber.se 
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Det är nu dags att betala medlemsavgiften för år 2012. 
Den är 100 kronor. 
Sätt in pengarna på Vidars fibers bankkonto i Sparbanken Eken via bankgiro 
841-9970  
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