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Bakgrund 
 Initiativ av Andreas Öberg och John Wall 

 Första offert från Telia 

 Senhösten 2012 intresseanmälan skickades ut 

 Januari 2013 andelen intresserade landar på 78% vilket 
överstiger anslutningskravet från Telia 

 I februari 2013 står det klart att en ekonomisk förening 
måste bildas 

 Under tiden fram till nu har ett intensivt arbete lagts ned 
 Interimsstyrelse 

 Tids- och handlingsplan etc 

 “Jakt” på ny offert från Telia 

 



Varför fiber? 
 xDSL-teknik via vanliga telenätet  

 Någorlunda god kapacitet för framförallt internet 
 Kapaciteten varierar med teleledningens kvalitet, samt att den avtar 

med avståndet till telestationen  
 Framtidens krav? 

 Mobila nät 
 Komplement där fast förbindelse saknas 
 Kommer att byggas ut, men var byggs de, när, hur bra blir de? 

 Fiberoptik ligger flera steg före och kommer klara 
kapacitetskraven vi ställer idag och framöver varför den kan 
anses vara framtidssäker  

 Fibern vinner i alla jämförelser utom en: 
Den förutsätter en ny infrastruktur som kostar en hel del att 
bygga 
 



Varför Telia? 
 Föreningens medlemmar är intresserade av: 

 Titta på TV 

 Prata i telefon 

 ”Surfa” på internet / använda sitt bredband 

 Finns inget intresse av att själv gräva, underhålla och 
uppgradera eget fibernätverk 

 



Ursprungligt erbjudande 
 Bredband, IP-telefoni samt digtal TV paket “Lagom” 

med 21 kanaler 

 Månadsavgift: 244 kr/månad 

 Installationsavgift: 6 250 kr 



Uddared Fiber ekonomisk förening 
 Under april 2013 bildades en interimsstyrelse 

 Tids- och handlingsplan skapades med målsättning att 
ha fiber på plats innan årskiftet 2013/2014 

 Externa resurser för att hantera kassa och betalningar 

 Veckovisa möten 

 Hemsida existerar  (uf.nixnet.org) 

 Stadgar finns 

 Medlemsansökan och betalning för att bli medlem 
 Fylla i ansökan – skicka till Redovisningsbyrån 

 Betala 200:- 

 



Interimsstyrelsen 
 Ulrik Lindgren – Ordförande 

 Bengt Ögren – Sekreterare 

 Anders Kihlström 

 Svenning Svenningsson 

 Andreas Öberg 

 

 Mikael  Löfvenius – Suppleant 

 Karl-Gunnar Larsson – Suppleant 

 Peter Öste - Suppleant 



Nuvarande situation 
 Pågående diskussion med Telia för att få giltig offert 

 Prisindikation via mail: 

 100 Mbit/s bredband, IP-telefoni samt digtal TV paket 
“Lagom” med 21 kanaler 

 Månadsavgift: 339 kr/månad 

 Installationsavgift: 13 500 kr 



Vad händer nu? 
 Arbete med Telia pågår   

 Rekomendation att betala medlemsavgift och ansöka 
om medlemsskap  (uf.nixnet.org) 

 Styrelsen fortsätter sitt arbete 

 Veckovisa möten (paus under Juli – Augusti) 

 Undersöker andra alternativ  än Telia 

 Hålla hemsidan uppdaterad 

 Informationsbrev 

 







Uddared Fiber - Betalningsströmmar  
 



Överlämning & Ansvarsområden 


