Näs Fibergrupp, presentation 2013-07-31
Fibergruppen:
Olle Johansson, ordförande
Ingvar Mattsson, vice ordförande
Lena Lindbäck, sekreterare
Kurt Jonsson, kassör
Philip Appelqvist
Per-Olof Jacobsson

Vad har hänt så här långt, Olle berättar
Antalet intresserade, kartor och BRS, Kurt berättar
Läget idag framgår av följande tabell:

Fastboende Deltidsboende
Andel intresserade

Övriga

Totalt

93%

53%

50%

63%

Antal intresserade
Antal ej intresserade f n
Antal som inte svarat

51
3
1

84
59
17

2
1
1

137
63
19

Summa

55

160

4

219

Beräknad anslutningskostnad i Näs och några andra socknar, Lena berättar
Vi har inte kommit så långt att vi har någon kostnadskalkyl klar för Näs, men en
grov beräkning av kostnaderna slutar på 2 000 000 kronor. I anslutningskostnad
per fastighet blir detta vid:

200 anslutna
10 000 kronor
175 anslutna
11 500 kronor
150 anslutna
13 400 kronor
137 anslutna
14 600 kronor.
Tillkommer ideellt arbete 2 dagar à 6 timmar, alternativt kan 1 500 kronor betalas.
Här kommer exempel på anslutningsavgifter i några andra socknar:

Lau Fiberförening och Stånga Lye Fiberförening
Storsudrets Fiber AB och HS Fiber AB(Hablingbo/Silte)
Rone Eke Fiberförening

12 000
14 200
16 000.

Vid anslutning i efterhand blir anslutningsavgiften högre. Du får betala alla
kostnader för grävning och framdragning av fiber från närmaste kopplingsskåp och
för inkoppling i fastigheten. I andra socknar har det gått på 25 000 – 30 000 kronor.
Information om fiberarbetet i Näs finns på sockens hemsida www.nas.nu se under
Fibergruppen i högra kolumnen.

Kalkyl månadskostnad och intjänandetid
Prisexempel från Storsudrets Fiber AB, som finns på internet
När du har anslutit din fastighet till Storsudrets fibernät, vilket kostar 14 200 kronor, kan du
köpa de tjänster du är intresserad av. Anslutningsavgiften (14 200 kronor) är en
engångskostnad. Det tillkommer inte några avgifter för drift och förvaltning av fibernätet.
Du kan alltså välja ut de tjänster som passar dina behov och välja den av våra åtta
leverantörer som har det bästa erbjudandet.
Om du redan har fast telefon, Tv och bredband kan du välja ett så kallat Tripple Play
abonnemang där dessa tre tjänster ingår. Det innebär att man samtidigt kan ringa, surfa på
internet och titta på TV. Till en kvalitet och kapacitet som inget annat kommunikationssystem
kan erbjuda.

t fram några exempel på månadskostnader (från 3 personer på Storsudret) för att
visanadsbilden kan se ut när du ersätter dina nuvarande abonnemang med Tripple Play tjänster
via fibernätet
Kostnad med Besparing per
Kostnad
Tv
Telefon
Bredband
tripple
månad med
idag/mån
play/mån
fiber
Niklas i Fide
Per-Åke i
Burgsvik
Karin på
Faludden

650:-(Viasat
300:Guld)

299:-

1 249:-

750:-(Telia
Stora)

499:-

349:-

115:-

203:-

667:-

300:-

367:-

274:-

145:-

-

419:-

300:-

119:-

Vi har räknat med Tripple Play tjänster från TeliaSonera (till ungefärliga dagspriser)
men du kan även köpa samma typ av tjänst från AllTele som är en annan av våra
tjänsteleverantörer.
För att pressa priserna på tjänster kommer Storsudrets Fiber i samband med driftstarten
2013 att göra en gemensam upphandling av tjänster för alla abonnenter som vill delta.

Har Niklas råd att avstå fiber?
Niklas sparar ca 6 000:-/år och installationen(14 200:-) är betald på 2,5 år.
Därefter gör han 6000:- i vinst/år.
Då har vi INTE tagit med följande:





Hans fastighet har fått en värdestegring
Han har fått mycket bättre prestanda både på Tv, Bredband och telefon
Han har fått ett system säkrat för framtiden
Han har bidragit till att hela storsudret får fiber

Mer information finns under www.storsudretsfiber.se.

