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Här kommer en uppdatering om hur det går för föreningen. Vi har nu fått beviljat kanalisationsstöd 
hos Västra Götalandsregionen med 50 % av nedgrävningskostnaderna. 

Projekteringsstöd hos Leader har vi sökt också, vi får då upp till 75 000 kr som ska gå till projektering 
av fibernedläggningen. 

Vi har även kommit fram till att vi ska samarbeta en del med Myrhults fiberförening. Vi kommer t.ex. 
ha en gemensam teknikbod, antagligen vid Korsvägen. 

För att komma vidare och ha något att säga till om när vi är i kontakt med myndigheter, behöver 
föreningen medlemmar. Så om du vill ha fiber till din fastighet, kan du ansöka om medlemskap via 
hemsidan eller via brev. Har du inte tillgång till internet kan du höra av dig, så skickar vi 
medlemsansökan via brev till dig. 

Argument för att installera fiber: 

- Koppartrådarna kommer att försvinna. Ersättningstekniken (det mobila bredbandet) har begränsad 
kapacitet. 
- Värdet på huset kommer att öka och göra det mer lättsålt (Eftersom värdet på huset ökar markant är 
bankerna positiva till att låna ut pengar). Det blir också större chans att barnen/yngre generationer vill 
bosätta sig på landet. 

- Det blir billigare att ringa och se på TV, du kan ha hur många TV-apparater du vill till samma pris. 
- Bredbandet blir snabbare. Fiberns kapacitet är samma oavsett hur många i området som använder 
den. 
- Det blir inte så sårbart för åska, eftersom fibern inte är strömförande. 

 Om du vill har fiber, bli medlem så fort som möjligt. Föreningen kan inte gräva för bredband om vi 
inte på förhand kan vara säkra på att vi har tillräckligt många som kommer att ansluta sig. 

Vi har beräknat kostnaden per anslutning till max 25 000 kr, beroende på hur många vi blir.  Den 
summan gäller efter att bidragen är dragna från totalsumman som är ca 62 500 kronor/fastighet. – Det 
är det minsta det kommer att kosta för den som vill ansluta sig efter att vårt projekt är avslutat, då 
bidragen inte går att få i efterskott. 

Är du fortfarande osäker får du mer än gärna höra av dig till oss. Dina funderingar och synpunkter är 
viktiga för oss. 

Har du tillgång till dator och internet finns en del information på vår hemsida: 

www.bredhallfiber.se 



Norra Vadsbo fiberförening (i grannkommunen) har kommit längre än oss, så de har också bra 
information på sin hemsida. 

www.norravadsbofiber.se 

Kom ihåg att du kanske är berörd markägare även om du inte vill ha egen fiber. 

Vill du bli medlem fyller du i medlemsansökan, antingen via hemsidan eller så får du 
höra av dig så skickar vi en i pappersform. 

Sedan betalar du in medlemsavgiften på 200 kr till vårt Bankgiro: 764-1012 

Ange ditt namn och fastighetsbeteckning som meddelande. 

Vårt mål är att hjälpa alla till en bättre framtid och konkurrenskraftig landsbygd. 

Projektet bygger på samarbete och solidaritet. 

    Tommy Hanqvist 070-609 30 94, Susan Gustavsson 0506-420 88, 070-664 44 26, Pia 
Samuelsson 0506-420 17, 070-267 58 16 

Mail: tommy@skaraplat.se 

Prisexempel på fibertjänster är bifogat. (Norra Vadsbo fiberförening har tagit fram det)  

 


