
Påminnelse! Chans att få fiber! Slutspurt! Bråttom! 
 
Nu har vi det gyllene tillfället!  
Missar vi det, så vet vi inte när chansen kommer igen, och vad det kan kosta då. 
Trots regeringens målsättning, så är det bara vi själva på landsbygden, som kan få 
fiberuppkoppling att bli verklighet inom en snar framtid. 
 
Vi har fått ett synnerligen bra erbjudande från IP-Only och Bynet. 
Trots att vi är få hus (420 st), i nordvästra Klövedal, utspridda och ibland avskilda 
med svår terräng, så kan vi få en fiberdragning ända in i huset, och en 
anslutningsbox installerad. Till samma pris för alla! 
 
Det är en stor investering, men en framtidsinvestering för både oss och fastigheten. 
Det kommer inte att bli billigare, eftersom det är grävningen som kostar – inte ev. ny 
teknik. Och det kommer att kosta mer att bestämma sig sent (kanske 5-10.000 kr 
mer). 
 
IP Only kommer sedan att äga nätet, sköta drift och underhåll – utan någon 
månadskostnad för oss.  
Så fiberdragningen är en engångskostnad. (19.900 kr, med Rotavdrag,- 21.900 kr 
utan Rot) 
 
Fiber  
Investeringen vi gör, är för att få ett nät indraget i huset. Där finns det sedan, och kan 
vila i flera år, medan ni funderar vad ni vill fylla det med. Och som sagt, utan några 
extra kostnader. 
 
Innehåll 
De flesta vill väl ha ett bredband med internet, och då kunna ersätta mobila nät och 
ADSL - som nu kostar 450 kr/mån, och får då bredband med minst tio gånger högre 
hastighet till en tredjedel av kostnaden; nu ca. 150 kr/mån. 
 
Det finns också ett antal leverantörer av pakettjänster som bredband, TV och 
telefoni.  
 
Sommarboende 
IP Only och många leverantörer erbjuder också korttidsabonnemang, så om man 
bara nyttjar sin fastighet som sommarhus eller över jul, så kan man teckna avtal och 
få bredband bara för den tiden man vill nyttja det, t ex juni-sept. (Går inte med Telia 
och ADSL). 
 
Vill man ha kvar sin fasta telefon, så går det utmärkt (så länge kopparledningarna är 
kvar). Vill man inte ha internet-TV, så finns det inget tvång för det. Är man nöjd med 
”skogs-TV” eller har sina favoritkanaler via parabol, så är det heller inget tvång att se 
via internet. 
Så, med fiber, är det ni som väljer vad ni vill fylla den med.  
 
Men det är som med elen (som Bynet använder som liknelse); när det var nytt, 
ansågs det bara vara lyse, nu kan vi inte leva utan el till alla våra prylar.  
Kommer ni ihåg tiden före datorer, mail och internet?  



Fiber är nästa infrastruktur för hela samhället. 
 
 Vi är redan fler än 150 intresserade, men behöver bli fler än 200 fastigheter, för att 
IP Only skall kunna fatta ett byggbeslut i mars, driva markavtalsförhandlingar fram 
över sommaren, börja gräva i början på hösten, och dra den första fibern till nyår och 
det sista huset till midsommar nästa år! 
 
Ni kan anmäla er via IP Onlys prospekt, eller på web-platsen:  
 
http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/ 
 
Och ni kan hur många som redan har anmält sig på: 
 
fiberkartan.se/4961 
 
Jag hoppas på fiber snart! 
Vincent Dahlbäck, Halsbäck,  
för Intressegruppen för fiber Nordvästra Klövedal 
070 766 2773 
Vincent.dahlback@gmail.com 
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