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NU NÄRMAR VI OSS 350 SOM 
KOMMER ATT FÅ FIBER I 

ROTTNEROS 

 

Informationsmöte 23 maj 18.00 Biblioteket Sunne 
Vi har bjudit in samtliga tjänsteleverantörer som vi kan teckna abonnemang hos till ett 
möte 23 maj i Frykensalen i Biblioteket i Sunne. 
Vår entreprenör Eltel Networks kommer att presentera tidplan samt vad man ska 
tänka på inför inkoppling i huset. Fem tjänsteleverantörer kommer att presentera sina 
erbjudanden och övriga kommer vi ha informationsmaterial från. 
Vi bjuder på kaffe och smörgås efter mötet. Välkomna 

Grävning pågår. 
Grävningen började i mars i Årås/Bråsstorp men gjorde ett uppehåll på grund av 
tjälen. Nu är den igång igen. Sunne kommuns stamnät från Åråsbron längs 
Gräsmarksvägen till Rottneros telestation pågår. Vi räknar med att fibernätet i hela 
vårt område är klart under hösten 2013. Efter att vi började staka har det tillkommit 
ytterligare anslutningsavtal, idag har vi 330 stycken och ytterligare några som sagt att 
de ska ansluta sig. 

Det är inte för sent att ansluta sig! 
Det är fortfarande möjligt att teckna anslutningsavtal, men eftersom föreningen har 
merkostnader vid kompletteringar i projekteringen tar vi ut en administrativ avgift på 
1.000:- utöver anslutningsavgiften som är 12.250:-, Den kommer att bli lägre ju fler 
anslutningar vi får men slutkostnaden vet vi inte förrän projektet är klart och 
slutredovisat i slutet av året.  
När grävningen startat i ditt område tvingas vi ta ut den verkliga kostnaden för dig och 
därmed lämna offert, det kan bli betydligt dyrare. Om du vill ansluta dig efter att vi 
slutredovisat fibernätet så kommer vi inte längre kunna få statliga bidrag på 6.000:- per 
anslutning. Det finns exempel i Sunne-området att det kostat över 40.000:- i efterhand! 
 
Mer information hittar du på vår hemsida http://www.rottnerosfiber.se vår mailadress 
är: info@rottnerosfiber.se. Du kan också kontakta oss via brev på:  

 
Rottnerosfiber Ek.för. 
c/o Börje Wilhelmsson 

Bråsstorp 63 
686 94 Rottneros. 
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