
Fiber på Harlösa Nejden

Som ni kanske vet har Harlösa by byggt sitt eget fibernät, som ägs och drivs av  Harlösa
Fiber Samfällighetsförening (HFS). Fördelarna med att äga fibernätet är framförallt det låga
priset och den höga hastigheten i nätet.

Det har bildats en ideell förening för omnejden,  Harlösa Omnejds Fiber.  Vi kommer att
driva detta projektet efter samma modell som HFS har drivits. På sikt är tanken att HFS skall
förvalta två gemensamhetsanläggningar, helt utan vinstintresse. HFS har t.o.m. redan förberett
kopplingspunkt, skåp och slang i befintligt infrastruktur till omnejdens fiber.

Fakturering för tjänster samt ekonomin sköter Riksbyggen. Support står tjänsteleverantören
Ownit  för  (bästa  bredbandssupporten  i  Sverige,  3  år  i  rad).  Felsökning  och  arbeten  vid
eventuella skador på nätet görs av samma företag som utför arbeten åt t.ex. Telia eller Zitius.

Vi  bifogar  även  ett  medgivande  till  fastighetsägarna  om  att  delta  i  gemensamhets-
anläggningen.  Det  kan  ni  redan  nu  skriva  på  och  sedan  lämna  på  mötet  om så  önskas.
Det är viktigt att vi får in medgivandet     snarast eftersom vi bara har 1 månad på oss från
första påskriften tills ansökan ska göras till Lantmäteriet. Vi vill vara så effektiva som möjligt
för att korta ner ledtiderna.  Medgivandet kan också lämnas i Harlösa Byahus brevlåda,
Lidvägen 5. Lantmäteriet har normalt sätt ganska långa handläggningstider, men vi är dock
prioriterade eftersom vi bygger fiber. Om ni väljer att inte delta vore vi tacksamma om vi ändå
fick in medgivandet med detta valet ikryssat.

Vi behöver ta in en anmälningsavgift på 5000 kr för att täcka de löpande kostnaderna för
förrättningen  hos  lantmäteriet.  Betalning  skall  vara  oss  tillhanda  senast  60  dagar  efter
anmälan. Separat faktura översändes. Anmälningsavgiften gör att banklånet för entreprenaden
blir lägre, då blir också amorteringen samt räntekostnaderna lägre.

Vad beträffar månadskostnaden så är vår målsättning att ni skall få en lägre månadskostnad än
vad  ni  kan  få  från  andra  leverantörer.  Det  kommer  att  finnas  en  fast  del  som  täcker
installationen samt  en  rörlig  del  för  utbudet.  Totalt  cirka  400-500 kr/mån i  10-15 år  och
därefter ungefär 140 kr/mån efter att installationen är betald. Hastigheten i vårt nät kommer
att bli samma som i Harlösa by, 1000 Mbit/s (både uppström och nedström), fast telefoni
ingår.  TV  kan  beställas  separat.  Säljer  ni  fastigheten  övergår  kostnaderna  till  den  nya
fastighetsägaren.
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