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NYHETSBREV  

 

PRELIMINÄRT BESLUT OM BIDRAG!  
Länsstyrelsen meddelade i veckan att de kommer att 

besluta om bidrag till vårt områdesnät. Preliminärt 

kommer vi att få upp till 1,1 miljoner, under 

förutsättning att vi är minst 185 som ansluter oss till 

områdesnätet.  

Det som händer är att länsstyrelsen fattar beslut och 

skickar det till Jordbrukverket som är  den myndighet 

som har ansvar för EU-pengarna. Samtidigt skickas 

också beslutet till PTS (Post och Telestyrelsen) som 

har ansvar för den svenska delen av anslaget. Beslutet 

kommer att ligga ute en månad för att eventuella 

operatörer som skulle vilja bygga nät ska känna till att 

vi planerar eget  nät. Västerrottna och Gettjärn har 

redan fått sina beslut klara och det finns ingen 

operatör som är intresserad att bygga nät i Sunne 

kommun, varför detta är ett formellt krav som måste 

hanteras. 

Vad händer i de andra föreningarna? 
Ransbysättern, Västerrottna och Gettjärn har nått upp 

till sina mål med antal medlemmar och där har 

projekteringen startat. När den är klar kommer de att 

veta vad deras anslutningskostnad blir.  

Brandsbol och Östra Ämtervik har nått upp till sina  

medlemsmål och står i tur att starta projektering. 

Hur går det för oss? 
Idag är vi cirka 70 medlemmar så vi måste alla hjälpas 

åt att prata med grannar och få dem intresserade av att 

bli medlemmar. 

Vi behöver ha ca 120 medlemmar till för att kunna 

börja projektera, om var och en kan värva 2 grannar så 

är vi i mål. 

Ny kostnadskalkyl 
Med beslutet om bidrag förbättras den ekonomiska 

kalkylen. Tabellen för jämförele med din egen kostnad 

idag finns på vår hemsida: 

http://rottnerosfiber.se/info2.html 

Vi beräknar att investeringen i anslutning av 

fastigheten till fibernätet med bidrag blir ca 16.000 kr. 

Den exakta summan kan vi inte få fram förrän vi gör 

projekteringen och den kan inte börja förrän vi nått 

vårt medlemsmål. 

 

 

Vi ser fram emot en aktiv sommar med många nya 

medlemmar. 

Kostnader
Jämförelse idag 

typkund
År1 År2

Internet

309 kr/mån

6-8 Mbps Telia 

ADSL

TV

179 kr/mån 

Boxer Mix (ej 

HDTV)

Telefoni
145 kr/mån 

Telia Bas

Anslutning 

fibernät
X

180 kr/mån

(16 000, 10 år, 

5%, 30% 

avdrag)

175 kr/mån

(16 000, 10 år, 

5%, 30% 

avdrag)

Summa kr/år 7 596 5 748 5 688

Besparing 0 1 848 1 908

299:-/mån

100Mbps/10M

bps

Telia Lagom 17 

kanaler

299:-/mån

100Mbps/10M

bps

Telia Lagom 17 

kanaler
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