
                               

 

 

  Malmö den 30 juli 2014 

 
 
 
 
    Till boende på Rostorp 
 
 

Fiber? 

Nu har vi kommit så långt så att vi skulle kunna presentera hur en fiberlösning skulle 
kunna se ut. För att kunna få ett bra pris på installation och tjänster måste vi veta hur 
många som verkligen är intresserade. Dessutom måste vi kunna visa för kommunen att 
det finns ett stort intresse för fiber här på Rostorp. Vi tror att nedanstående erbjudande 
skulle kunna bli en realitet. 

Gå in via www.rostorp.se/fiber och gör din intresseanmälan. Den gamla enkätunder-
sökningen är nu stängd i och med att vi har kommit i ett nytt läge. 

Den korta versionen är  

 anslutningsavgiften blir ca. 4 500 kronor 
 månadsavgiften blir ca. 390 kronor. 
 i fibern tillhandahålls internet (1Gbit), TV (21 kanaler) och bredbandstelefoni 
 påbörjad grävning beräknas till någon gång under 2015 

Lite mer i detalj 

Under det senaste året har vi tittat på hur vi skulle kunna få fiber till våra hushåll och vi 
har tittat på några olika alternativ. Allt ifrån att få en av de stora leverantörerna typ 
Telia att dra in fibern till att vi själva skulle låna pengarna och installera det själva. Det 
har visat sig att om vi skulle göra det själva skulle anslutningsavgiften bli så pass hög 
som 30 000 kr. Om alla fastigheter i området skulle vilja ha, blir priset 20 000 kronor 
per fastighet. Fibergruppen har även löpande fört diskussioner med Malmö Stad.  

Lite bakgrundsfakta. Regeringen har i sin bredbandsstrategi för Sverige satt upp ett mål 
att till 2020 skall minst 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. Region Skåne och därmed även Malmö Stad har spänt bågen lite till 
och ändrat 90 % till 95 %.  

Fiberanslutning 

Den tänkta lösningen bygger på att Malmö Stad bygger nätet och att vi hyr fibern ifrån 
dem. På detta sätt kan vi få ner anslutningsavgiften från 20 000 – 30 000 kronor till c:a 
4500 kronor.  

http://www.rostorp.se/fiber
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För anslutningsavgiften får du fibern installerad i fastigheten. Fibern kommer att dras 
den kortaste vägen in, om inte den kortaste vägen leder till ett våtrum då går man den 
näst kortaste vägen, så man slipper våtrummet. I priset ingår alltså både grävning och 
återställning av tomten, håltagning i fasaden och installation av router/bredbands-
modem. Vill man gräva en annan väg eller få fibern installerad på ett annat ställe går 
detta att lösa mot en extra kostnad. 

Tjänster 

Under vårt arbete har vi pratat med några olika leverantörer och vi har fastnat för en 
lösning som Sydantenn har presenterat. Utöver internet, telefoni och TV kommer 
Sydantenn att leverera den aktiva utrustningen som behövs för att driftsätta fibern. 
Under tidens gång har vi också diskuterat och jämfört för och nackdelar med ett öppet 
nät. I princip kan man säga att bara kostnaden för internet i den öppna lösningen kostar 
lika mycket som hela den kollektiva lösningen och vi får 10 gånger så hög hastighet i den 
kollektiva lösningen.   

 

Månadskostnaden blir ca 390 kronor i månaden. För detta får man internet (1Gbit/s), 
TV (21 kanaler) och telefoni. I priset ingår även hyran som vi betalar till kommunen och 
all utrustning för att kunna använda fibern. D.v.s. i priset ingår den router/bredbands-
modem som krävs för att du skall kunna koppla in datorn och TVn till fibern. Utan extra 
utrustning kan du använda internet, analog TV-signal till hushållets samtliga TV 
apparater och telefonin. Vill man ha en digital TV-signal till hushållets olika TV-
apparater krävs det en programkort per TV. Eventuellt behövs det även en digitalbox 
per TV-apparat beroende på modell och ålder. Programkortet kostar 299 kronor per år. 
Om du är intresserad av att köpa till extra kanaler behövs också programkortet. 

Avtal 

För att administrera hela detta kommer vi i vår förening vara avtalspart gentemot 
tjänsteleverantörerna och genom Sydantenn mot Malmö Stad. Föreningen kommer 
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eventuellt att behöva ta ut en avgift som uteslutande kommer att täcka de 
administrativa kostnader som uppstår i och med driften av fibern. Det är bland annat 
utskick, bokföring som måste skötas.  

Föreningen kommer att teckna två avtal, ett avseende fiberhyra och ett avseende 
tjänsterna. Tjänsteavtalen kommer att tecknas på två år löpande med varje enskilt 
hushåll och våra priser kommer att vara marknadsanpassade då föreningen bereds 
möjlighet att vid ett givet antal tillfällen omförhandla det kollektiva innehållet. Avtalet 
avseende fiberhyra som vi tecknar med Malmö Stad via Sydantenn kommer att vara på 
10 år med en indexhöjning. Anledningen till den långa avtalstiden för fiberhyran är för 
att få ner anslutningsavgiften. Som fastighetsägare förbinder man sig att betala 
anslutningsavgiften och månadsavgiften under de 10 åren. Vad som händer efter de 10 
åren beslutar föreningen men vi ser då att man omförhandlar hyresavtalet med Malmö 
Stad och fortsätter att hyra fibern.  

Vår förhoppning är att alla hushåll ska få fiber genom detta projekt, men det är 
fortfarande viktigt att vi blir så många som möjligt, ta därför alla tillfällen i akt och prata 
med dina grannar för att väcka intresset för fibern.  

Nästa steg för oss i fibergruppen är att sammanställa intresseanmälan och påbörja det 
arbete som förhoppningsvis ska leda till att vi kan ta fram ett avtal som kommer att 
erbjudas till samtliga boende på Rostorp.  


