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Fredsberg Fiber Östra och Västra är för
närvarande två ideella föreningar som arbetar
ihop för att förverkliga ett fibernät för

MÖTE!

bredband i området runt Göta Kanal norr och
nordväst om Töreboda tätort
för mer information: www.fredsbergfiber.se

Så kommer det att fungera:

tisdag
5:e februari
kl 19.00

Föreningarna kommer att bygga och ansvara för varsitt
lokalt byanät med fiberkabel som dras mellan
fastigheterna och strålar samman i ett centralt kabelskåp.

Fredsbergs bygdegård

Det kommer att bli ett nät med skåp på vardera sidan om
Göta Kanal.

•••

Föreningarna kommer att sluta varsitt avtal med en
kommunikationsoperatör som kopplar ihop byanätet
med sin stamfiber och ger oss fiberuppkoppling. Inom
vårt område är MTEAB och Telia aktiva
kommunikationsoperatörer.

Vi bildar
ekonomiska föreningar
•••

Fastighetsägarna kommer att kunna välja mellan olika
tjänsteleverantörer när de väljer internet, TV och telefoni
via fiber. MTEAB-Fastbits utbud av leverantörer hittar du
här: www.openbit.se. Telias utbud finns här:
www.bredbandswebben.se.

Vad kommer det att kosta?
Investeringen består av en insats som motsvarar en andel
i det gemensamma fibernätet samt en anslutningsavgift
som motsvarar inkoppling av fastighet på detta nät.
Föreningarna kommer på mötet (se högerspalt) att

Alla fastighetsägare i
området välkomna!
Information och beslut
om ekonomiska ramar

besluta om ett tak för hur höga dessa kostnader får bli för
att projektet ska drivas igenom. Investeringskostnaden
finansieras till del av bidrag som beviljas av länsstyrelsen.
Bidraget utgör 50 % av vissa kostnader, vilket leder till att
vi beräknar att drygt 30 % av totala projektkostnaden blir
bidragsfinansierad.

Kontakta oss!


info@fredsbergfiber.se

Löpande kostnader för fastighetsägaren består av två delar.
En byanätsavgift till föreningen för underhåll, reparationer

Fredsberg Fiber Östra

och avskrivningskostnader på nätet som vi bedömer
kommer att hamna på ca 100 kr/mån, samt en
abonnemangskostnad till tjänsteleverantören som beror på
vilken tjänsteleverantör man väljer och vilka tjänster man
vill ha. Räkna med från ca 250 kr/mån för den som bara vill
ha snabbt internet och upp till över 500 kr/mån för den
som vill ha bredband, telefoni och ett saftigt kanalpaket till
TV’n.

Aktuellt och mer att läsa


Anders Nilsson
070-633 09 01
Malin Bodmar Gustafsson
070-28 82 184
Christian Lindgren
073-983 67 67

Föreningarna beviljades sent i somras bidrag för våra
bredbandsprojekt. Medan många föreningar måste köa
med sina ansökningar för att de statliga medlen tog slut, så
kan vi bara tuta och köra!



Roelof Krijger
070-578 00 47

Fredsberg Fiber Västra
Erik Henningsson
070-549 65 88

Vi håller på att ta in den första grovprojekteringen för att
få en klarare bild av vilka kostnader det kommer att
innebära att bygga ett fibernät. Våra områden har relativt
bra förhållanden med bebyggelse i klungor och åkermark
där fibern kan plöjas ner till ett förmånligare pris än

Björn Thorell
070-549 65 88
Per-Eric Ivarsson
070-524 98 11

grävning. Detta underlag ska vara klart till mötet den 5
februari (se högerspalten)


Bredbandsutbyggnad på landsbygden ska enligt
regeringens bredbandsstrategi ske med hjälp av
bygdeföreningar som bygger byanät. Läs mer på
Bredbandsforum, avdelningen om byanät:
www.bredbandivarldsklass.se



Norra Vadsbo Fiber är en förening aktiv i Färedsområdet
som blir klara med sitt bredbandsnät i dagarna. Följ deras
resa på www.norravadsbofiber.se.

Anna Hagström
070-603 75 58

