
Årsmöte 2021



Fastställa insatsbeloppet

• Vi har jobbat med 21000 vilket verkar räcka

• Inledningsvis betalades 100 kr i insats för att bli medlem. Detta innan 
vi viste om projektet skulle vara möjligt att genomföra.

• 35000 kr har betalts in utöver 21000 kr

• Några medlemmar har inte betalt full insats då de inte är 
färdiginstallerade.

• Förslag att vi återbetalar på nästa kvartalsfaktura (maj)



Stadgeändring

• Beslut togs på årsmöte 
2020

• Behövs två möten för 
att stadgeändring ska 
bli gällande.



Lakhallsvägen

• 100 fastigheter

• 50 st intresserade att ansluta

• Insatser och anslutningavgifter 1,15 Mkr

• Investeringskostnader 2,5 Mkr

• Sågning i väg

• Besvärliga tomtanslutningar 
(= medlemmens kostnad)

• Bidrag = ?
• Länsstyrelse/ PTS / Kommun



Lakhallsvägen

Krävs stort engagemang 
från boende.
Risk för alla medlemmar





Ansluta senare…

• Alla betalar samma insats 

• Högre anslutningsavgift drabbar de som har långt till förberedd anslutning.

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

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



Bra att veta



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 Telenor/OpenUniverse/

• Open Universe står för ljuset i fibern.
• De äger aktiv utrustning 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. 469 kr)
• Bredbandstelefoni  (ord 49 kr)
• TV   (ord 249 kr)

• Kostnad 239 kr / månad
• Drift av vårt nät kostar förnärvarande 125 kr/ månad
• Totalt 364 kr / månad
• Inklusive moms
• Motsvarande tjänster kostar ca 600-700 kr i kommersiella nät.
• Detta innebär att föreningens medlemmar sparar ca 1,5 Mkr / år

Totalt ord pris 767 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


Överföring till ny ägare

• Använd blankett för överlåtelse av andelsrätt.
• Insatskapitalet 21000 kr hanteras i försäljningen av fastigheten

• Överlåtelseblankett till Telenor för router och tv-box



SLUT


