
Årsmöte 2020





Bredareds Fiber i siffror

12100 meter grävning
226400 meter Slang/dukt
176300 meter Fiber
105 st skåp
455 medlemmar
7 st nya installationer under 2019
6 st Beställda installationer 2020
+ 1 st längre grävning där tillstånd ännu inte är klara
4 Kopplingspunkter mot andra nät 

(men ingen används)



Men allt är inte klart än…..



Men allt är inte klart än…

Ledningsrätt
Lantmäteriet sköts i Borås av kommunen
Alla markupplåtelseavtal är inlämnade igen efter komplettering av kartor.
Skall behandlas och skrivas in i fastighetsregister. 

Kostnad ca 1200 kr per avtal och vi har 230 st.= 300 000 kr

Redovisning till Jordbruksverket
Vi har utökat vår ansökan om stöd från jordbruksverket.
Vi har nu fått beviljat stöd med 6 Mkr
Vi har redovisat alla våra kostnader och får då 80% av bidraget
Vi har fått utbetalt 4,8 Mkr
Resterande får vi först när ledningsrätt och övriga detaljer är redovisade.

Swedbank lån
Lånet på 5,2 Mkr i Swedbank är nu avbetalt med 3,8 Mkr och återstår då 1,4 Mkr



Ekonomi

Budget





Anlsuta senare…



Ansluta senare…

• Vi har tagit med Fagerhult och Porsnabben till samma pris som alla 
andra….

• Alla betalar samma insats 

• Högre anslutningsavgift pga resor och färre anslutningar åt gången.

• Kostnader som överstiger insats och anslutningskostnader på 23000 kr betalas 
av kunden.

• De som bara har haft handgrävning till anslutingen har klarat sig under 
nuvarande kostnader.



www.ledningskollen.se

• Ska du gräva så måste du använda ledningskollen för att få 
ledningarna utsatta.

• Alla som har ledningar får meddelande och kollar om du ska gräva i 
närheten av deras ledningar. Ibland får du bara en karta och ibland 
sätts ledningen ut med pinnar.

• I servicavtalet så kan vi beställa utsättning via Erntssons.
• men enkel utsättning med enbart mobiltelefon gör vi själva när det blir 

uppenbart var fibern ligger.



Driftstörningar

Kolla www.bredaredsfiber.se
Kolla facebook

Felanmälan görs till Telenors kundtjänst 020-222222

Men misstänker du avgrävd ledning så ringer du någon i 
styrelsen.

http://www.bredaredsfiber.se/


Gruppavtal



Gruppavtal Telenor/OpenUniverse/

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

• De kopplar ihop vårt nät med internet

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

• Du kan flytta över telefon men säg inte upp den, det gör Telenor



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 kostar förnärvarande 100 kr/ månad
• Totalt 339 kr / månad
• Inklusive moms
• Motsvarande tjänster kostar ca 500-600 kr i komersiella nät.
• Detta innebär att föreningens medlemmar sparar ca 1 Mkr varje år

Totalt ord pris 667 kr



Betalningsalternativ

• Faktura kvartalsvis i förväg
• Betalning en månad före eftersom vill hinna påminna de som missar för att 

kunna betala Telenor i tid.

• Brevfaktura 30 kr

• eFaktura 0 kr via Fiberekonomis portal eller mejl till 
info@bredaredsfiber.se (om du inte har inloggning så mejla..)

• Epostfaktura för utländska ägare 0 kr

• Autogiro 0 kr (ansökan via internetbank eller blankett från oss)

• Tillägg som extra kanaler och telefonkostnader faktureras från Telenor.

mailto:info@bredaredsfiber.se


Frågor ???


