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Fakta om fiber 
Hittills i Sverige har ca 400 000 av omkring 2 miljoner villor anslutit 
sig till fiber, fler och fler kopplar upp sig. Nätet består av en 
glasfibertråd som ligger skyddad i isolerande plast. I glaset överförs ljus 
på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. I och med att 
fibern grävs ner i marken blir den mycket driftsäker och okänslig för 
störningar, åska etc. Det spelar inte heller någon större roll om många 
är ute samtidigt på nätet, man får sin abonnerade hastighet. Enligt 
experter kommer fiberkabel att bli en bestående infrastruktursatsning 
med tanke på de enorma investeringar som nu görs i vårt land. 
Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas 
(genom att byta fiberboxen) om behov skulle uppstå. Telia lägger på 
flera håll ner sitt fasta nät och hänvisar till fiber som ersättare. 

Du kan koppla upp TV, bredband och telefoni och beroende på system 
även trygghetslarm. Din vanliga telefon och telefonnummer kan du 
fortfarande använda. Filmer och TV kan enkelt streamas med hjälp av 
bredbandet. Om du inte vill börja använda tjänsterna just nu, kan du 
dra in bredband och ha ett inaktivt abonnemang. 

Många husspekulanter tittar på om det finns fiber till huset. Ska man 
sälja sitt hus kan detta vara en avgörande faktor. Man får dessutom ta 
upp kostnaden för anslutningen som en förbättringsutgift och minska 
eventuell vinst och därmed kan skatten vid försäljning bli lägre. 

Jämförelse
Uppkoppling  Ladda ner film Ca Kostnad*) 
ADSL 27 min 500 kr/mån
Mobilt bredband flera timmar 300 kr/mån
Fiberkabel 2 min 350-400 kr/mån
*)För ADSL och mobilt bredband uppskattas kostnad för endast internet. I priset för fiberkabel ingår TV, 
bredband och telefoni

Källa: PTS, Skatteverket, Vi i Villa, Wexnet

När sker uppkoppling? 

Vi har fått beslut om att vår 
förening tilldelas bidrag från 
Landsbygdsprogrammet. Enligt 
vår tidplan kommer grävning 
påbörjas senast under våren 
2017. Det innebär att alla 
medlemmar förhoppningsvis 
ska kunna koppla upp sig under 
2017.  

Hur mycket kostar det? 

Enligt våra stadgar kommer det 
kosta max 25 000 kr per 
fastighet. Ju fler medlemmar, 
desto lägre kostnad! Det 
innebär att om föreningen ser 
att det kommer kosta mindre än 
25 000 kr kommer medlemmar 
få tillbaka pengar när projektet 
slutförs. Kostnaden gäller för 
grävning fram till tomtgräns. I 
projektet erbjuder vi hjälp att 
gräva på tomten, men 
kostnaden får man stå för själv. 
Grävning på tomten och att 
göra hålet in i huset kan du få 
göra ROT-avdrag på. I priset 
ingår även en fiberbox i huset. 
Om man ansluter sig i efterhand 
kommer det bli dyrare, eftersom 
vi inte kan få bidrag på de som 
ansluter sig i efterhand. 
Kostnaden kan då bli dubbelt så 
dyr.  

Så här gör du 

För att bli medlem ansöker du 
om medlemsskap och betalar 
en inträdesavgift. All 
information om detta hittar du 
på www.veff.se. För att få veta 
mer om vad som sker, kom på 
våra kommande stormöten.

NU KOMMER… 

BREDBAND TILL BYN 
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