


Så här ligger vi till 
20180413

Grävning
Plöjning 23165 m
Schakt 92367 m
Totalt 32400 m = 27 %

Blåsning
Stamfiber 13900 m = 17%
Kundfiber 19500 m = 16 %



Grov tidsplan

Vi är något försenade pga den tuffaste vintern på länge…..

April
Fristad, Sandvad, Lida

Maj
Sköttning, Hulu, Myrekulla Gård, Sjötorp, Golfbana

Juni
Centrala Bredared
Installation av nod

Augusti
Intag av fiber i respektive fastighet 
Igångsättning av nod 
Påkoppling av färdiga fastigheter allteftersom intaget blir klart
Fortsatt grävning norrut



Augusti

Bokning av fiberintag och uppsättning av box.

Mejl skickas och då får du beställa tid på SLL-s sida.

Kommer att se ut ungefär så här.

I Samband med detta ska också de som beställer grupplösningen via 
Bredbandsbolaget kunna köras igång.





Budget repetition

• Anbudssumma för 400 anslutningar 13,900,000 kr

• Tillkommer Äta (ändring och tilläggsarbeten) Material (uppskattning) 2%    208,500 kr

• Tillkommer Äta Arbete (uppskattning) 4% 556,000 kr

• Övriga kostnader som ligger utanför anbud (uppskattning) 100,000 kr

• Kostnader trafikverket (14.93 kr eller 6.21 kr)/meter 25400m 254,000 kr

• Broar trafikverket 5 st 5,000 kr / st 25,000 kr

• Summa (exklusive moms) 15,043,500 kr 

• Bidrag 40 % utanför tätort 5,200,000 kr



Uppföljning SLL



Uppskattning av storlek på insats o anslutning

• Pris per anslutning (2017-05-08 = 417 st) 400 24,609 kr

• 420 23,577 kr

• 20180325 440 22,638 kr

• 460 21,782 kr

• 480 20,996 kr

• Motsvarar 90% av fastboende och 50% av sommarvillor 500 20,274 kr



Behov av insatser (beräknat på 440 st)
Insatsen är ett ”lån” till föreningen för att kunna genomför projektet.

• 2017-09-01 6,500 kr 2,860,000 kr

• 2017-12-01 6,500 kr 2,860,000 kr

• 2018-03-01 6,500 kr 2,860,000 kr

• 2018-12-01 Insats/anslutning 3,500 kr 1,540,000 kr

• Summa 23,000 kr 10,120,000 kr

• Hittills har vi fått in (399 st) 7,500,000 kr



Ytterligare kapital under projekttiden

• Lån i bank eftersom bidrag inte kommer förrän projektet är avslutat 
och besiktigat

• 2018-06-01 (verkar behövs först i september) 5,200,000 kr

• Ränta / år 160,000 kr

• Momsen ska betalas men fås tillbaka efterhand men kan innebära att 
vi behöver låna ytterligare kapital



Ekonomi

Ekonomi just nu….









Du behöver gräva själv eller…

• Tillkommer gör också ditt eget arbete för grävning på egen tomt

• Kan köpas till för 2000 kr + moms (max 25 meter)

• Ingen rot via SLL men priset bör vara konkurrenskraftigt.

• Beställning genom mejl till info@bredaredsfiber.se

• Faktureras via föreningen

mailto:info@bredaredsfiber.se


Hur förläggs slangen ?

• Grävdjup 40 cm
• Varningsnät med söktråd 10 cm ovanför 
• Om du inte får ner den tillräckligt djup 

så skydda med ”tryckt bräda”
• Fint material kring slang, inga vassa eller stora 

stenar.
• Mjuka böjar, minsta böjradie är 30 cm
• Samtliga ändar skall tätas med tejp eller ändtätning, 

vikt slängända med tejp går också bra
• Smuts eller vatten som kommer in i rör stoppar 

fiberblåsningen



Fiberinstallation 
på din tomt



Installation 
i huset



Markavtal m.m



Avtal och andra tillstånd

• Vi måste ha tillstånd av flera parter för att kunna gräva.

• Markägare (Har gått trögt och vi har gjort misstag)

• Transportstyrelsen (Har fungerat relativt bra men det har tagit tid. 
Kan bli kritiskt mellan byn och klockargåden)

• Länstyrelsen (klar)

• Kommunen (ska göras efter stakningen i byn)

• Vägföreningen (Fungerar på de flesta vägar)



Marupplåtelseavtal

• Alla i styrelsen kan skriva under

• Hur får vi tag i alla?

• Hur kommer vi överens?
• Vi kanske måste dra fibern andra vägar = dyrare

• Ingen ersättning eftersom det skulle göra projektet ca 2000 kr dyrare per 
andel. De flesta markägare har också nytta av fibern.

• Vad händer om vi säljer?
• Tidigast om 7 år…..
• Då måste föreningen ta beslut om hur markupplåtelseavtalen ska hanteras och då 

kommer möjligheten att begära ersättning av den som köper.
• Vi vill inte sälja !!!



Att göra när vi gräver……

• Din egen grävning på din tomt…… / Via SLL / via lokal entreprenör

• Utstakning, kabelutsättning. 

• Ta bort stängsel, sätta upp efter.

• Ta bort träd.

• Sten, ja där är vi rika !  Var gör vi av den ?

• Dokumentera före och efter grävning.

• Byggrupp, områdesansvariga ?

• Var hämta slang ?

• Robotslingor, finns det någon som lagar dessa



När grävmaskinen gått förbi…

• Då går det inte längre att ansluta sig till normal taxa.

• Ansluta senare går, men först efter att vi slutfört projektet.

• Hur mycket dyrare ?
• Samma insats 

• Högre anslutningsavgift 

• Grävkostnad fram till kopplingsskåp får du stå för.  (ej bidrag)
• Redan en ny i Kattryd…. Vi gissar kostnad  på 30 kkr men det är nära och går att 

samförlägga del av sträckan med vattenfall.

• Minst 150 kr / meter + etablering



Gruppavtal



Gruppavtal 
Telenor/OpenUniverse/Bredbandsbolaget
• Många namn…..

• Telenor äger OpenUniverse och Bredbandsbolaget.

• Open Universe står för ljuset i fibern.
• De installerar utrustningen i noden (Klockargården)

• De kopplar ihop vårt nät med internet

• Bredbandsbolaget står för tjänsterna.
• De levererar router, tvbox

( Säg inte upp nuvarande avtal förrän du har fått ljus i din fiber)



Tjänster

• Internet 250 Mbit i båda riktningarna  (ord. 419 kr)

• Bredbandstelefoni  (ord 49 kr)

• TV   (ord 199 kr)

• Kostnad 239 kr / månad

• Drift av vårt nät beräknas kosta 100 kr/ månad

• Totalt 339 kr / månad

• Inklusive moms

Totalt ord pris 667 kr







TV-box från bredbandsbolaget

Du kan hyra/köpa 
inspelningsbar box.

Med största sannolikhet ska TV anslutas till
tjänstefördelaren men vi återkommer med mer info
om detta.  



TV







Exempel 
på tillägg

+129 kr
prd 279



Tillval 





Wifi



Hur får jag wifi i hela huset

• Router har inbyggd wifi, rätt placering klarar stora delar.

• Förläng singnalen med repeater

• Dra nätverkskabel för bästa kvalitet.

• Använd chromecast / apple tv och streama till övriga tv-apparater

• Ta med överallt på telefoner och plattor (mobilt bredband ingår ej)



Repeater

Billig men kan vara knölig 
installation. När du flyttar dig i 
huset kan anslutningen gå ner 
och du måste manuellt byta….



Mesh…
Trådlöst 
utom 
första..
(2st 2190 kr)

Enkel 
installation . 
Sömlös 
anslutning 
ungefär som 
mobilen när 
du åker bil.





Frågor ???


