
 
 

VIGTIGT vedrørende FIBERNET i Hallaryd sogn! 

 

Arbejdet med at få fiber ind til ejendommene i Hallaryds sogn er i fuld gang.  

Hallaryd Fiber Økonomisk forening er nylig danned og vi har fået ca. 150 

interessetilmeldinger.  

 

Vi vil gøre jer opmærksomme på at fiber ikke bare handlar om Internet, uden også om 

fjernsyn og telefon. Her er der penge at spare! Observer at både fast telefon og ADSL-

bredbånd vil forsvinde efterhånden. Når flere vælger at bruge mobilt bredbånd så vil 

kapaciteten i hver mobil enhed gå ned. Derfor kan det vare risikabelt at tænke at ”Vi har det 

tilstrækkeligt godt i dag”. Desuden er fibern mindre sårbar end luftledninger og master.  

 

Er I interesserede i at tilslutte fibernettet til jeres ejendom? Send jeres interessetilmelding for 

tilslutning til fibernettet i Hallaryd senest 18. November, 2012 til fiberhallaryd@gmail.com. 

Mailen skal indeholde navn, adresse, ejendomsbetegnelse, mailadresse og telefon nummer. 

 

I kan også ringe +46 479 720 27 for at levere interessetilmelding eller stille spørgsmål. Flere 

kontaktpersoner findes på hjemmesiden www.hallarydfiber.se.  
 

Observer at en interessetilmelding ikke er bindende. Interesselisten er på dette stadium kun et 

grundlag for bidragsansøgninger. Bidraget søger vi efter 18. November, når vi har beregnet 

hvor vi skal grave. Derfor er det vigtigt at alla interesserede har tilmeldt sig så at vi har et 

korrekt grundlag at udgå fra.  

 

En tilsluttning koster ca. 25 000 svenske kroner. Detta kan føles som et højt beløb, men tænk 

på at dette er en investering i ejendommen og for fremtiden. Når månedsomkostningen for 

fjernsyn, telefon og Internet i regel bliver laver sparer man desuden ind dette beløb efter en 

tid. Eksempel på udregninger findes på hjemmesiden. 

 

Hvis man vil vente med tilsluttningen til senere kan et forberedende alternativ være 

interessant. Det betyder at man betaler et gebyr på 5 000 sv kr og får en tom slange gravet ned   

og når man bestemmer sig for tilslutningen betaler man det beløb som de andre har betalt fra 

starten, ca. 25 000 sv kr. Det koster lidt mere at tilslutte  sig efterhånden! Det forberedende 

Tilmeldningen gør det lettere for foreningens planering for gravningen.alternativ kan kun 

bruges når det alligevel vil blive gravet udenfor ejendommen.  

Hvis man ikke tilmelder sig før 18. November og tilslutter sig bagefter vil det koste meget 

mere.  

 

Vi skal også, for at få prisen ned ved gravningen, undersøge muligheden at på specielle 

strækninger grave  sammen med E.ON. Så hvis I vil ha el, som i dag går via luftledninger, 

gravet ned og tilsluttet til ejendommen sammen med fibergravningen så kontakte os, senest 

18. November 2012, så at vi ved hvilke strækninger vi skal diskutera med E.ON. 

 

Hilsen 

 

Bestyrelsen for Hallaryd Fiber Ekonomisk förening 

www.hallarydfiber.se 

fiberhallaryd@gmail.com 
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