
Vanliga frågor: 
 Vad kostar det?  

Tack vare statsbidraget kan kostnaderna hållas nere. Vi beräknar att man ska kunna få 
en anslutningspunkt ca 100 m från huvudbyggnaden för ca 15 000 - 20 000 kr. Sedan 
tillkommer kostnaden för dragning över tomten och in i huset, ca 3 000 kr. 

 Måste alla abonnera på samma tjänster?  
Nej, varje hushåll väljer det man vill ha: TV, telefoni, bredband. Nätet är öppet för olika 
leverantörer. 

 Kan man skaffa anslutningspunkt men vänta med att aktivera den?  
Ja, man kan vara med i bredbandsföreningen och få framdraget och vänta med att börja 
nyttja bredbandet. 

 Måste man betala hela anslutningskostnaden genast när föreningen bildas och 
avtalet skrivs?  
Nej, det kommer att bli en första medlemsavgift på ca 2 000 kr och sedan tas 
resterande belopp ut när utbyggnaden kommer igång. 

 Hur ska fiberkabeln förläggas? Blir det stor påverkan på naturen?  
Fiberkabel finns för nedgrävning såväl som luftledning och sjökabel. I möjligaste mån 
grävs den ner eller läggs på sjöbotten i därför avsedda rör. Sträckor över berg läggs i rör 
på berget alternativt som luftledning.  

 Vilka lösningar finns för de fastigheter som ligger ensamt eller på annat sätt svårt till 
för fiberkabel?  
Man kan ha luftburen förbindelse vissa sträckor men då nyttjas de av bara just den/de 
fastigheterna. Det ger hög kapacitet jämfört med de vanliga mobila system som ju är 
öppna för hur många användare som helst.  

 Kan man ansluta sig till bredbandsnätet längre fram om man inte vill gå med idag?  
Det kommer aldrig att bli möjligt att ansluta sig till samma låga kostnad som nu när det 
finns statsbidrag. Men tekniskt möjligt är det att dra fler fiberledningar i de befintliga 
ledningsrören. Vi hoppas att så många som möjligt ansluter sig från början. Då blir 
kostnaden för projektet lägre per fastighet och intresset från leverantörerna större då 
det finns fler kunder. 

Det finns plats för fler frågor!  

Kontakta gärna Bredbansgruppen så fyller vi på med frågor och svar vartefter... 

Nilla Söderqvist, 070-797 17 36, nilla.soderqvist@telia.com eller  

Camilla Strandman, 070-940 81 95, camilla.strandman@gmail.com 

BREDBANDSGRUPPEN  


