
 
 

 

Hej alla fibervänner     
               
 
Här kommer en liten uppdatering på vad som händer just nu            2016-03-02 
i föreningens fiberprojekt. 
 
Nu har 310!!! fiberanslutningsavtal skrivits. För att nå målet på budget och för att kunna sätta igång 
med byggandet saknas nu ca 30 avtal. Hör med Dina grannar, vänner och bekanta om De skrivit avtal 
ännu, alla avtal som skrivs utöver de 30 kommer att göra så att anslutningsavgiften sänks för alla. 
 
I dagarna kommer föreningen att fatta beslut om vem som ska bygga vårt nät. När det beslutet är 
taget kommer en projektering att göras över området och föreningen är ytterligare ett steg närmare 
byggnation. 
 
Sista meddelandet från Jordbruksverket är att beslut kommer förhoppningsvis att lämnas till 
föreningen under slutet av mars. 
 
Den 1 mars var Zitius på besök på Majskansen, stort tack till alla som kom och lyssnade. Zitius är de 
som kommer att leverera tjänster i fibernätet. 
En liten summering av mötet: 
- Zitius är Teliaägt men har ett öppet nät där de har de flesta tjänsteleverantörer som finns på 
marknaden att välja bland. 
- Du som fastighetsägaren väljer själv, direkt på Zitius hemsida, vilket företag Du vill ansluta Dig till. 
Bindningstiden är endast 1 månad, så i praktiken går det att byta mellan leverantörer, månad för 
månad, om Du inte skulle vara nöjd. De har också 14-dagars och veckoabonnemang för t.ex. 
sommarstugor. 
- Det kommer att erbjudas en gruppanslutning, s.k. triple-play. Den kan tecknas om minst 50 
fastigheter i området är intresserade. Den är med Telia och en kombination av fast telefoni, bredband 
100/100 och 27 TV-kanaler. Den kostar 389 kr/månad. Som det ser ut nu så är bindningstiden 60 
månader men MSB kommer, om det finns stort intresse för denna, att försöka förhandla ner 
bindningstiden. I den anslutningen ingår även plustjänsten, vilket innebär att Du kan koppla upp dig på 
Din telefon, surfplatta eller dator vart än i Sverige Du befinner Dig och där ha tillgång till samma 
kanaler Du har hemma. Du kan naturligtvis även teckna till ytterligare kanaler om Du vill ha fler än de 
27 som ingår. 
- Du kan ansluta upp till 5 TV på samma abonnemang, endast boxen tillkommer, den första boxen 
ingår naturligtvis.  
- Zitius har en hemsida, www.qmarket.se, där kan Du gå in och titta på vilket utbud det finns att välja 
på. 
 
Så nu är det alltså dags, har Du inte skrivit avtal ännu så är det hög tid för det. MSB måste få in alla 
avtal så snart som möjligt för att kunna beräkna kostnaden för anslutningarna innan årsmötet. 
Föreningen har, som det ser ut nu, planer på att ha årsmöte i början/mitten av april. Där kommer alla 
medlemmar att bjudas in för att få ta del av hela projektplaneringen med allt från byggstart, byggtid 
och kostnader. Då kommer det även att beslutas om det ska byggas ett fibernät. Det är ju alla vi 
medlemmar tillsammans som bygger och därmed också beslutar om byggnation ska ske. 
 
Så ta nu kontakt med Din områdesansvarige eller någon i styrelsen för att skriva avtal eller om Du har 
några andra frågor kring projektet. Det går också bra att Du postar avtalen, vi behöver 2 avtal 
påskrivna, ett till föreningen och ett som skickas tillbaka påskrivet av föreningen till Dig. Om Du väljer 
det senare alternativet så ska Du skicka det till: 
MSB Byafiber, c/o Mikael Edman, Ortsjön 153, 862 95 Njurunda. 
Glöm inte att titta in på vår hemsida, www.msbbyafiber.se, den uppdateras kontinuerligt med nyheter 
om projektet. 
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