
 
 

VIKTIGT angående FIBER i Hallaryd socken! 

 

Arbetet med att få in fiber till fastigheterna i Hallaryds Socken är i full gång! Hallaryd Fiber 

Ekonomisk förening har nyligen bildats och vi har fått in drygt 150 intresseanmälningar.  

 

Vi vill poängtera att fiber inte bara handlar om Internet, utan även om TV och telefon. Här är alltså 

pengar att spara! Observera att både fast telefon och ADSL kommer att försvinna efter hand. 

När fler väljer att förlita sig på mobilt bredband så kommer kapaciteten i varje mobil enhet att 

sjunka. Därför kan det vara riskfyllt att tänka att ”Vi har det tillräckligt bra idag”. Dessutom är 

fibern mindre sårbar än luftledningar och master.  

 

Är du intresserad av att koppla in fiber till din fastighet? Lämna din intresseanmälan för anslutning 

till fibernätet i Hallaryd senast den 18 november, 2012 till fiberhallaryd@gmail.com. Mailet måste 

innehålla namn, adress, fastighetsbeteckning, mejladress och telefonnummer. Du kan även ringa 

0479 – 700 92 för att lämna intresseanmälan eller ställa frågor. Fler kontaktpersoner finns på 

hemsidan www.hallarydfiber.se.  

 

Observera att en intresseanmälan inte är bindande. Intresselistan är på detta stadium endast ett 

underlag för bidragsansökningar. Bidragen söker vi efter den 18 november, när vi beräknat 

grävsträckorna. Därför är det viktigt att alla intresserade har anmält sig så att vi har ett korrekt 

underlag att utgå ifrån.  

 

En inkoppling kostar ungefär 25 000 kronor. Detta kan kännas som en hög summa, men tänk på att 

detta är en investering i fastigheten och för framtiden. Då månadskostnaden för TV, telefon och 

Internet i regel blir lägre sparar man dessutom in denna summa inom loppet av några år. Exempel 

på kalkyler över detta finns på hemsidan.  

 

Om man inte vill koppla in sig på fibernätet just nu, men funderar på att göra det längre fram så kan 

ett förberedande alternativ vara intressant. En förberedande inkoppling innebär att man betalar en 

avgift på 5000 kr vid kontraktskrivningen och då läggs en slang i det passerande diket fram till den 

punkt där framtida grävning ska utgå ifrån. När man sedan vill koppla in sig får man dock betala 

ytterligare samma summa som de som kopplade in sig från början betalade, ca 25 000 kr. Detta är 

alltså något dyrare än att koppla in sig direkt. Har man däremot inte förberett och kommer på att 

man vill koppla in sig i efterhand så kommer det att bli mycket dyrare! Ett förberedande alternativ 

är dock endast möjligt om vi ändå ska gräva förbi fastigheten. Det är dock alltid bra att lämna in 

intresseanmälan så tar vi ställning till det vid grävplaneringen.  

 

Vi ska också, i ett steg för att få billigare grävkostnad, försöka samgräva lämpliga sträckor med 

E.ON. Så om ni vill ha el, som idag går via luftledningar, nergrävt och indraget till fastigheten i 

samband med fibergrävningen så hör av er, senast den 18 november 2012, så att vi vet vilka 

sträckor vi ska diskutera med E.ON. 
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