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Svar på frågor från enskild person av Bengt Harrsjö, informationsansvarig 

• Läste om detta på hemsidan. Vad jag vill veta gäller vilande anslutning.  

Är det meningen att man ska betala summan och sedan inte ansluta?  

Vilande anslutning innebär, att du önskar fiber till din fastighet, men att du kopplar in dig på 

fibernätet den dag du själv väljer.  

Insatsen för vilande fiber 21 800 kr och betalas, senast den 28 febr. 2013. I övrigt skall du 

söka medlemskap i Fiberföreningen, betala insatsen 200 kr och årsavgiften (för 2012 och 

2013) 300kr. Därefter årsavgiften 2014 och framåt (den blir förmodligen lägre). Den dag du 

önskar ansluta dig till fibernätet, kontaktar du Fiberföreningen och eller operatören (det har 

vi inte beslutat om än). Du står för borrning genom vägg, samt kabel och kabeldragning inne 

i huset. Merkostnaden för vilande fiber, är för att täcka det bidrag vi tappar från Telia vid 

samtida anslutning  

• Eller betalar man den dagen man ansluter?  

Nej, se ovan.  

• Förstår inte riktigt meningen med det annat än att man slipper månadskostnaden.  

Är det mening alltså att man i februari ska betala för något som inte är beslutat än?  

Ja, beslutet om vilande anslutning tar du nu, helst innan den 15 november, men givetvis få 

du den frist du behöver. Skälet till att vi satt den 15 november, är att styrelsen skall få en 

uppfattning om hur många som vill vara med så vi kan jobba vidare utifrån dessa besked.  

• Hur är månadskostnaden?  

350 kr 299kr till Telia och 51 kr till föreningens kostnader, ex. administration, köpta tjänster 

och givetvis som en buffert för reparationer och andra okända kostnader. Denna prisbild 

använder övriga socknar. 

Idag kostar det hos Telia; 

* Telia bas (telefon): 145 kr/månad 

* 2 Mbit/s (uppkoppling): 252 kr/månad 

* Kanalpaket lagom (tv): 129 kr/månad 

SUMMA: 526 kr/månad 
 

Om du binder upp dig via Telia i 10 år, enligt deras fibererbjudande så får du: 

* 2 digitalboxar 

* Ingen kortavgift 

* 100 Mbit/s nedströms och 10 Mbit/s uppströms 

* Kanalpaket lagom 

SUMMA: 350 kr/månad 

• Hur är det med tv-licens?  

Alla hushåll/företag som äger, hyr eller lånar en tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift 

(enligt 2a § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst). # Tittar du inte på SVT? 

Du ska ändå betala radio- och tv-avgift. (utdrag från Radiotjänst hemsida) 
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• Kan man t ex ha bredband och telefoni men ej tv? Vi har idag ingen tv.  

Ja....då hamnar du i samma modell som fritids abonnenter som kan ansluta sig till valfria 

delar av utbudet - till gällande marknadspriser. 

• Vem äger och har ansvar för den fysiska kabeln?  

Det gör föreningen, så länge vi inte avyttrar den till någon annan. 

• Hur är det med servitut för kabeln?  

Servitut är ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighetsägare eller en person kan ha att på 

visst sätt nyttja annans fastighet. Osäker vad du menar med frågan,  

• Men jag tolkar det som vem som äger kabeln på din tomt?  

Det är föreningen som äger hela sträckan och ansvarar för den.  

• Vad händer vid grävbrott t ex?  

Vi kommer antingen att köpa in tjänsten underhåll från ett företag med erfarenhet och 

kompetens. Det kan till exempel bli ElTel som sköter Telias/Skanovas nät. Ett annat alt. som 

diskuteras i Gotlands Fiberförening (där Eksta Fiber är medlemmar) är, att GF anställer 

tekniker som servar nätet, dock inget beslut ännu. Det kommer att vara dem man ringer om 

anslutningen inte skulle fungera.  

• Kommer föreningen att ha en underhållsfond om det nu är den som äger kabeln?  

Ja, den fonden byggs upp månadsvis med delar av de 51 kr/medlem, som ingår i 

månadsavgiften som enl. förslaget är 350 kr. 

• Hur är det med finansiering – kabellån?  

Du kan kontakta din bank så hjälper de dig. Tyvärr så är det ett dyrt alt. då de tar en hög 

ränta för ett så litet lån. Lägger du det på ett redan befintligt bostadslån så blir det över tid 

dyrt.. Fiberlån hos JAK Medlemsbank är ett annorlunda, men ekonomiskt bättre alternativ. 

Du får betala en fast lånekostnad från dag 1 till sista amortering dagen (5 år). När lånet är 

betalt har du samtidigt lånesumman i handen, då du med ett Fiberlån i JAK Medlemsbank 

både amorterar och sparar lika mycket under lånetiden. Är du intresserad, hör av dig så skall 

jag informera dig mer. Du kan även gå in på Regionens hemsida “Bredband åt alla” 

och se under /finansiering, eller gå in på www.jak.se  

• Inser att jag borde kanske delta i möten och ställa frågorna där, men känner mig som 

sagt var tveksam till att anslutning. Det vore ändå bra om hemsidan innehöll 

information om det juridiska. 

Du har på detta sätt förmodligen hjälpt många fler...Det kostar visserligen pengar, men har 

du råd med eller utan lån så är det ingen dum idé att bli medlem och ansluta sig nu eller 

senare. Räkna på dina nuvarande kostnader och jfr. med de 350 kr + ev. lånekostnad. Går du 

med tillsammans med oss övriga, ja då har du sparat 3 800 kr.... Visserligen får du då betala 

en månadsavgift, men frågan är hur mycket den är i förhållande till din kostnad idag.  

Mitt råd är – fundera och återkom gärna med frågor – eller med din medlemsansökan som 

du finner på vår hemsida! 

 


