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Se till att det blir ett fibernät i Näs
Det finns 205 fastigheter i Näs och en liten del av
Havdhem. Vid vår förfrågan för snart 2 år sedan var 140
intresserade.
Hållit på i två år. Bildade ett AB för att underlätta
genomförandet.
Målsättning:
1. Se till att alla fastigheter i Näs får möjlighet att
koppla upp sig
2. När fibern finns på plats så skall vi inte behöva göra
så mycket mer
3. Offentlig upphandling
4. Får bidrag från regionen på 2000 kr per fastighet
som finns på Näs samt hyra av Skanova
5. Få med så många som möjligt
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Vem är Näs Fiber AB?
Ägare är sockenstämman i Näs
I Näs sockenstämma har alla över 18 år
som är mantalsskrivna i Näs rösträtt
Vårt uppdrag är att se till att det
kommer till stånd ett fibernät i socknen
 I bolagsordning står det att vi inte får
ha någon aktieutdelning
Den vinst vi gör i Näs Fiber AB kommer
att tillfalla er som har tecknat
anslutningsavtal med oss i form av
sänkt anslutningsavgift
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Styrelsen i Näs Fiber AB
Ordf. Olle Johansson
V.ordf. Per Olof Jacobsson
Sekr. Kurt Jonsson
Kassör Lena Lindbäck
Ingvar Mattsson
Ingela Mathsson
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Organisationen kring fiber på Näs

• Näs Fiber AB äger kanalisationen
• Skanova äger fibern
• Telia Sonera är kommunikationsoperatör
• Det finns idag 9 st (se sista bilden)
tjänsteoperatörer och antalet kommer
troligen att öka under nästa år.
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Anslutningsavgiften blir

14800 kr/fastighet
• Grävning på tomt ingår
• Ingen behöver göra dagsverken eller köpa sig fria
• Öppen fiber, för dagen finns 9 tjänsteoperatörer

• Detta under föresättning att vi 140 som var
intresserade går med i projektet och skriver
anslutningsavtal
• Flygelbyggnad 6000kr + grävning på tomt

Medeltalet för anslutningsavgift på Gotland är cirka
16500 kr
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Antalet intresserade/anslutningar
• Det finns 205 fastigheter i Näs
• 75 % är fritidshus
• Av de åretruntboende var det bara 2 som
inte var intresserade när vi gjorde vår
intresseundersökning för fiber för snart två
år sedan
• Kan notera att den 20 juli 2014 har ca 10
fastighetsägare som tidigare inte var
intresserade av fiber skrivit på
anslutningsavtalet. Det kommer troligen
att innebär att vi blir fler än 140 st
fiberanslutningar. Vilket kommer att
påverka att anslutningsavgiften blir lägre
• Vi kommer att informera om hur många
som skrivit anslutningsavtal i månadsskifte
aug/sept
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Hur går vi vidare?
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Förhoppningsvis har alla fått anslutningsavtalet
Anslutningsavtalen inlämnat senast 15 aug
Handpenning 7400 kr inbetalt senast 31 augusti
Resten faktureras/inbetalas när grävning och kanalisation
till aktuell byggnad på fastigheten slutförts
Om det är någon som har svårt att få fram pengarna så
ställer vi upp med en betalplan, för vi tycker det är viktigt
att alla får möjlighet att var med i detta projekt.
Ta kontakt med ordf. eller kassören.
Anslutningsavtalet sändes till: Näs Fiber AB,
c/o Kurt Jonsson, Näs Stora Siglajvs 176, 623 37
Havdhem, senaste 15 augusti
När fibern är blåst i kanalisationen kommer Telia att
montera den utrustning som skall till för att det ska gå
använda fibern
När allt är klart så kan vi förhoppningsvis betala tillbaka
en del av anslutningsavgiften, tidigast årsskifte 2015-16
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Avslutningsvis
Du har nu förhoppningsvis fått lite information om hur vi
har tänkt genomföra projektet så att vi alla i Näs kan få
fiberuppkoppling. Information läggs också löpande ut på
hemsidan www.nas.nu under Fibergruppen
För er som bor i Nisseviken kan vi meddela att vi pratat
med alla som är fast bosatta där. De ställer upp som
nyckelvärdar om ni inte själva har möjlighet att vara här
när Skanova skall montera fiber inne i er bostad och
senare när Telia Sonera sätter upp kringutrustningen
Har ni några frågor så kontakta oss i styrelsen eller
Roland Matsson som har ansvaret för grävningen
Ja nu hoppas vi i styrelsen för Näs Fiber AB att vi
tillsammans med er kan genomföra detta projekt så vi
alla har ett fungerande fibernät här i Näs och delar av
Havdhem till nästa sommar.
Ha en fortsatt skön sommar för snart blir ni uppkopplade
och kan känna er avkopplade
Vänliga hälsningar
Styrelsen Näs Fiber AB
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Öppet nät för valfrihet – Med Öppen Fiber i villan kan du välja mellan flera olika tjänsteleverantörer
för bredband, tv och telefoni. På så sätt kan du oftast få ett bättre pris, och flera tjänster att välja
mellan, än om du hade varit hänvisad till en enda tjänsteleverantör. Se www.oppenfiber.se
•
Läs mer på
alltele.se/oppenfiber

•
Läs mer på
bahnhof.se

•
Läs mer på
bredband2.com

•
Läs mer på
netatonce.se

•
Läs mer på
t3.se/oppenfiber

•
Läs mer på
telia.se/oppenfiber

•
Läs mer på
tyfon.net

•
Läs mer på
universal.se

•

