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NU ÄR VI ÖVER 215 SOM 
TILLSAMMANS GRÄVER FÖR FIBER I 

ROTTNEROS 

 

Avtal med entreprenör tecknas. 
Vi tecknar nu avtal med entreprenör för grävning och nedläggning av kanalisation för 
fiber. Grävstart blir i vinter och vi räknar med att fibernätet är klart under hösten 2013. 
Vi håller också på med markavtal där vi ska gräva. Med det antal som tecknat 
anslutningsavtal idag har det takpris på 18.400:- som står i anslutningsavtalet kommit 
ner till 13.250:-. Men ju fler vi blir desto lägre blir anslutningsavgiften. Med ytterligare 
bara 25 fastigheter kommer vi ner till ca 12.000:-! 

Varför fiberkommunikation? 
Genom ett fibernät säkerställer vi att Rottneros landsbygd har chansen att behålla 
skola, att företagen stannar, våra fastigheters attraktionsvärde ökar och ungdomarna 
vill leva och bo här. Vi ser även att fiberutbyggnaden leder till fler effekter i bygden 
med ökat samarbete och nya mötesplatser där vi träffas och skapar gemenskap i 
området.  

Allt i ett nät. 
I vårt fibernät sker allt med ljusets hastighet vilket gör att vi har alla möjligheter att 
utnyttja det för alla tjänster som kommer i framtiden. Redan idag samlas förutom 
datakommunikation, även telefoni och TV i fibernätet och det är en snabb tillväxt av 
nya användningsområden, exempelvis:  
 

 Villalarm och trygghetslarm för äldrevården  

 Distansutbildning, hyra filmer och videokonferens  

 Billiga, säkra och snabba dataöverföringar  

Det är inte för sent att ansluta sig! 
Det är fortfarande möjligt att teckna anslutningsavtal, men eftersom föreningen har 
merkostnader vid kompletteringar i upphandlingen tar vi ut en administrativ avgift på 
1.000:- utöver anslutningsavgiften. När grävaren kommit förbi ditt hus och vi måste 
återvända så tvingas vi ta ut den verkliga merkostnaden för dig. Det kan bli betydligt 
dyrare. 
 
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 Bo Jansson, Hälleberg 36, 686 94 Rottneros. 
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