
N. Härene den 3 november 2014 

Till samtliga medlemmar i  

N. Härene, Hovby, Kartåsen Ek. För (FoA) 

FoA – Information om fiber och bredband 

Infomöte om fiber och bredband 26 november kl 19.00 
FoA inbjuder till infomöte om fibern och bredbandstjänster den 26 november kl 19 i N. Härene 

bygdegård. På mötet kommer information om fiberblåsningen ges av entreprenören Empower. En 

representant från tjänsteleverantören Fastbit kommer att berätta om de olika 

bredbandstjänster som erbjuds. Dessutom kommer AgeraIT berätta om sitt erbjudande om hjälp 

med installationen i varje hus. Detta kommer att bli ett jättebra möte där du får handfast 

information om hur fibern kommer att fungera i praktiken! FoA bjuder på fika. Välkomna!  

Avtal och information om bredbandstjänster 
FoA respektive Fastbit bifogar till detta brev var sitt avtal. Det ena gäller uppkopplingen av fiber och 

är mellan fastighetsägaren och FoA. Det andra gäller mellan abonnent och Fastbit. En abonnent är 

lika med ett hushåll, som i de flesta fall är samma som fastighetsägaren. Ta helst med dessa båda 

avtal till infomötet den 26 november för påskrift.  

I detta utskick finns även detaljerad information om de olika bredbandstjänsterna. Om ni har frågor 

om detta så kom till infomötet den 26 november.  

Uppdatering om fiberblåsning mm, 2014-11-03 
Nu börjar det äntligen hända något i verkligheten på fibersidan också! Vår entreprenör Empower har 

under förra veckan börjat blåsa i fiber i stamledningarna. Uppmärkning av slangar pågår. Detta gör 

föreningen själva. Under november-december kommer Empower att påbörja inblåsningen till varje 

fastighet. I samband med detta kommer de att behöva komma in i varje hus för att kunna blåsa in 

fibern. Detta arbete beräknas ta någon månad. Därefter kommer fibern svetsas ihop och då behöver 

Empower komma in i varje hus igen. Allt arbete med fibern beräknas vara klart under februari 2015. 

Kommande fakturor 
När fibern är inblåst kommer varje medlem att faktureras 9 400 kr inkl moms för fiberdragningen. 

Härutöver tillkommer engångskostnader för medieomvandlare för data och tv på 2 500 kr inkl moms 

samt för eventuell IP-telefoni på 300 kr inkl moms. Tänk på att inblåsning av fiber kommer att kosta 

mycket mer att göra i efterhand. För abonnemangskostnader, se bifogad information från Fastbit.  

Till sist… 
Vi i FoA:s styrelse är medvetna om att det har tagit längre tid att få klart fibern än vad vi först trodde. 

Framför allt beror detta på att vi har gjort upphandlingen tillsammans med andra föreningar i 

Lidköping med totalt över 1000 abonnenter. Anledningen till att vi valde att göra så är flera, men 

framförallt är vi övertygade om att vi tack vare detta får en bättre och billigare slutprodukt.  

Vi ses den 26 november! Hör av er till er respektive områdesansvarig om ni har några frågor eller gå 

in på www.fiberochavlopp.se och se vad som händer.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Styrelsen i FoA genom Viktoria Lundborg, ordförande 

http://www.fiberochavlopp.se/

