
 

  

Skålleruds fiberförening 

Skålleruds fiber är fiberföreningen för dig 
som bor i norra delen av Mellerud – se 
kartan. 

Idag är vi över 500 medlemmar och siktar 
på att vara över 550 medlemmar när vårt 
fibernät är klart. 

Vi är alla avtal på plats och vi kommer att 
börja bygga fibernätet till sommaren. 

ANMÄL DIG SOM MEDLEM SÅ SNART SOM 
MÖJLIGT.  

 Fiber är framtidssäkert bredband för Internet, telefon, TV och en rad samhällstjänster 
bland annat larm och tjänster för vård i hemmet.  

 Fiber har mycket hög kapacitet. Det möjliggör att olika tjänster, utan problem kan 
användas samtidigt och av flera användare med bibehållen hög kvalitet.  

 Fiber har lång livslängd. Rekommenderas av Bredbandskollen 
 Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde. 
 Telestationer på landsbygden kommer att läggas ner.  

Varför fiber? 

Vad ingår? 

Som medlem kan du själv välja vilka tjänster och vilken leverantör du vill.  
 
Föreningen kommer ocksåa erbjuda ett Tripleplayerbjudande med: 

 Telefon – endast samtalskostnad 
 TV – med upp till 30 kanaler och TV-Playfunktioner 
 Internet 100Mb/100 Mb  

Allt detta till ett månadspris kring 250 kr 
 

Du kan också välja till en rad tjänster och TV-kanaler under den period du själv vill. Är du bara 
här på sommaren kan du välja att vara ansluten den period/er du vill. 

Under slutet av april kan du se på vår hemsida vad vår operatör erbjuder för utbud. 

Mer info – www.skallerudsfiberorening.se 
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Kostnad  

Insatskostnad 

Med dagens medlemstal har vi beräknat att insatsen kommer bli max 25 000 kr. Blir vi fler 
medlemmar sjunker insatsen. I vår kalkyl för totalkostnad har vi tagit höjd för kostnadsökningar. 
Blir vi fler medlemmar får vi en lägre insatskostnad.  

 

Fiberlån en möjlighet 

Kostnaden för ett fiberlån på 23 000 kr med 10 års amortering och en ränta på 3,95% ger en 
månadskostnad motsvarande 233 kr.  

Månadskostnad 

Månadskostnaden för de som väljer Tripleplaytjänsten beräknar vi till 300 kr. 

 

För de medlemmar som väljer andra tjänster än Tripleplay tillkommer våra administrativa 
avgifter, som går till underhåll och jour på fibernätet, ekonomitjänst och andra kostnader som 
föreningen har. 

Till detta är det också en årlig medlemsavgift på för tillfället 100 kr. 

 

Anmäl dig som medlem så snart som möjligt! Första årets medlemsavgift är 500 kr. De som 
anmäler sig efter det att föreningen grävt förbi fastigheten får betala insattsavgiften och de mer 
kostnader föreningen får. 

Att anmäla sig till fiber efter det att nätet är färdigbyggt, får betala allt arbete som krävs för att 
få fram fiber till fastigheten. Det kan röra sig om 5 000 kr – över 30 000 kr samt en insats på 
25 000 kr 

 

 

Totalkostnad 23 000 000 24 000 000

Antal medlemmar 550 600

Pris/medlem 25 000 24 000

Tripleplay 250

Admistrativ avgift 50

Månadskostnad 300
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Kontaktpersoner: 

Skålleruds fiber – Bo Thorsenius Mail: thorsenius@telia.com – mobil 0703-334821 

För att få anmälningsblanketter;  hemsidan alt mail till: cj.torsbyn@gmail.com 


