
 

 

 
 

Viktig information 
till alla fastighetsägare i Rone och Eke 

från Rone Eke Fiberförening 
 

Onsdagen den 27 juni kl. 19:00 bjuder vi in alla i 
Rone och Eke till bygdegården i Rone  

för information om vårt gemensamma fibernät. 
 
Rone har i nuläget 140 st intresseanmälningar och Eke har 60. Tillsammans har vi 200 st. 
Enligt ett kostnadsförslag från nätbyggare kommer anslutningskostnaden att hamna på c:a  
16.000 kr/hushåll . Men om vi får 250 st. intresseanmälningar sjunker kostnaden till mellan  
11-12.000 kr. Det finns i socknarna totalt knappt 400 fastigheter.  
Så ju fler vi blir desto lägre blir kostnaden för den enskilde. 
 
Abonnemangsavgiften blir 350 kr/månad inkl. avgiften till föreningen, och bundet i tio år till 
Telia. 
 
Sista anmälningsdag är 2012-09-30. 
 
Om man väljer att ansluta sig efter detta datum, blir kostnaden betydligt högre. 
Efter avstämning med de föreningar, som redan byggt fibernät, hamnar kostnaden på minst 
50.000 kr. Den högre kostnaden gäller även för dem, som köper en fastighet i socknarna efter 
det att anmälningstiden gått ut. 
 
Det kommer att gå att ansluta fastigheten till fibernätet med inaktiv fiber.  
Det betyder att ingen signal levereras till fastigheten.  
Anslutningskostnaden ökas med 3000 kr och månadskostnaden reduceras till 50 kr/månad. 
 
Föreningen avser att övergå till ekonomisk förening omedelbart efter den 27/6 2012 och för 
att bli medlem i denna förening måste en anmälningsavgift på 300 kr betalas. 
 
Föreningens avsikt är att byggstart skall ske våren 2013. Tidpunkten styrs av kapacitet på 
grävare, samkörning med andra föreningar mm. 
 
Kom till Rone Bygdegård den 27 juni kl. 19.00 och ta del av informationen och ställ 
frågor. 
 
Tommy Gardarve och Tommy Andersson från Fardhem Linde Lojsta Fiberförening är 
inbjudna för att svara på frågor om teknik och byggsätt och kan även berätta om nyttan med 
fibernät. 
 
Väl mött i Bygdegården. Vi bjuder på fika. 
Styrelsen Rone Eke Fiberförening     VÄND! 


