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Information angående fiberutbyggnaden 

Förlängd teckningstid 

 

 

Bästa medlem i Västergårdens Vägförening, 

Under 2012 har det pågått ett arbete med att få till en utbyggnad av ett fibernätverk i 

föreningens område. I november fick alla hushåll i föreningen ett brev innehållande 

information samt ett avtal angående anslutning till det planerade fibernätverket. Styrelsen är 

medveten om att tidpunkten för betalningen av fiberanslutningen kring jul inte var helt 

lyckad. Vi fick heller inte in tillräckligt många anmälningar för att kunna starta upp 

utbyggnaden. Styrelsen har med anledning av detta beslutat att förlänga 

teckningsperioden till 31 januari samt skjuta på sista inbetalningsdag till 15 februari. 

 

 

Anledningen till att det är så pass kort svarstid denna gången är att Telias subventionerade 

offert upphör att gälla 31 januari pga ny lagstiftning. Nuvarande förmånliga pris gäller 

alltså endast fram till dess. Vi i styrelsen vill rekommendera våra medlemmar att teckna 

avtalet då vi har förhandlat fram ett bra pris för utbyggnaden, 8000 kr/hushåll. Vår 

erfarenhet är att detta är omkring halva priset jämfört med vad fiberföreningar brukar 

åstadkomma. Vi vill också poängtera att vägföreningen inte är en fiberförening. Vi kommer 

inte att äga nätet utan vägföreningen hjälper bara till att administrera samt förhandla fram 

ett bra pris från Telia. Vart och ett hushåll har sedan ett avtal med Telia.  

 

 

Avtal om fiberanslutning samt instruktion för inbetalning finns att ladda ned på vår 

hemsida www.fossvaster.se under fliken ”dokument”. 

På hemsidan finns också en del svar på vanliga frågor angående fiberanslutningen och avtalet 

med Telia så besök den! 

 

OBS! Påskrivet avtal ska lämnas till ordförande Jimmy Grenander, Ripvägen 9, tel. 

070-6023124, senast 31 januari. Det går bra att lägga avtalet i hans brevlåda. 

 

Självklart får alla som betalat in tillbaka sina pengar om vi mot vår förhoppning och förmodan 

skulle tvingas avblåsa utbyggnaden tex pga för litet intresse.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen 

Västergårdens Vägförening 

http://www.fossvaster.se/

