Näs Fiber AB

Info nr 5: Dags för fiberanslutning!
Nu har vi äntligen kommit så långt att det är dags att teckna anslutningsavtal. Vi är nu en
av de 10 sista socknarna på Gotland att ansluter oss till fiber. Anslutningsprocenten har
blivit mycket hög i de socknar där fiber nu är installerad. För att vi ska komma igång krävs
en anslutningsgrad på cirka 140 fastigheter av totalt 205. Vi har valt en modell med Öppen
fiber som innebär att du inte behöver teckna något avtal om tjänster om du inte vill.
Bindningstiden för tjänster kan bli så kort som 1 månad.
Vi kommer att anlita lokala grävare för anläggning av fibernätet och Skanova för leverans
av materiel och inblåsning av fiber. Vi kommer att dela in socknen i tre slingor och börjar
med slinga 1 som omfattar norra socknen och Nisseviken. Vi kräver inget arbete av dig
förutom på din tomt. Ingrävning på fastigheten igår.
Näs Fiber AB är ett aktiebolag som ägs av Sockenstämman i Näs och är icke vinstdrivande.
Vi har beslutat att ta ut en anslutningsavgift på 14 800 kronor. För ytterligare abonnemang
i flygelbyggnad tillkommer 6 000 kronor. Om det blir överskott i projektet kommer
anslutningsavgiften att sänkas. För att kunna finansiera projektet måste vi ta ut ett
förskott på halva avgiften, 7 400 kronor. Förskottet kommer inte att faktureras utan
betalas in direkt av dig, se anvisning i anslutningsavtalet.
Det finns många bra argument varför du ska skaffa fiber. Det finns dock inte utrymme för
att redogöra för dessa här. Tjänsteleverantörer ser t ex det mobila bredbandet som ett
komplement till det fasta. Det mobila nätet har fysikaliska begränsningar och
operatörerna har gemensamt satt tak per användare. Idag går det att ladda ned max cirka
2,5 film per månad. Tjänster som interaktiva spel, utbildningar och sjukvård kräver hög
kapacitet. Ditt fastighetsvärde ökar markant. Det kan också nämnas att anslutning i
efterhand blir mångdubbelt dyrare. Det fasta telefonnätet kommer att försvinna.
Du som vill veta mer, kom till Näs bygdegård söndagen den 20 juli mellan kl. 18-19:00. Vi
svarar på dina frågor och visar kartor över nätets sträckning. Tag med utsänt avtal så får
du det direkt påskrivet av oss. Sedan fortsätter kvällen kl. 19:00 med grillfest som
Stiftelsen Näs Skola står för, ingen föranmälan, pris 150 kr, medtag tallrik, glas och bestick.
Anslutningsavtal i två exemplar med två bilagor samt en mall till kartskiss har lämnats ut
till alla fastighetsägare. Skriv på avtalen och posta dem till: Näs Fiber AB, c/o Kurt
Jonsson, Näs Stora Siglajvs 176, 623 37 Havdhem senast den 15 augusti 2014. Du får
sedan ditt exemplar i retur.
Har du frågor kan du också kontakta Olle Johansson 070 848 12 49 eller Kurt Jonsson
kurt.d.jonsson@telia.com.
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