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Information om fiber 

Grävning för vatten och avlopp mellan Gällinge och Idala pågår i detta nu i Idala Avlopps regi. Hittills har man 

grävt från Gällinge fram till Backa. Frillesås Östra Fiber (FÖF) står för fibernätet och det kopplas på vid 

Idalakrysset och kommer alltså från söder, till skillnad från vatten och avlopp som kommer från norr. Det 

innebär att VA och fiber kan komma att börja fungera vid olika tidpunkter. 

Beroende på vad du har sagt ja till kommer vatten, avlopp och fiber att grävas fram till din tomtgräns. 

Därifrån står du själv för grävningen fram till ditt hus. För fiber gräver man ner en tomslang (helst grön 

skyddsslang) på minst 30cm djup samt ett varningsband cirka 10 cm ovanför tomslangen. Varningsbandet är 

till för att varna vid grävningar och har en rostfri tråd som används då man mäter in var ledningen går. 

Hur får jag fiber? 
Du som redan från början har tackat ja till fiber skall, om du inte redan gjort det, skicka in medlemsansökan 

och autogiromedgivande till FÖF omgående (Alternativ 1 nedan). Har man inte gjort detta men vill ha fiber 

kontaktar man Göran Somler för offert. Beroende på om man vill ha fiber direkt eller endast förbereda inför 

framtiden finns det tre alternativ: 

Alternativ 1 – Medlem i FÖF 
Man går med som medlem i FÖF och betalar anslutningsavgift, medlemsavgift och när man har fungerade 

fiber, månadsavgift. Man får internet, telefoni och TV, se ”Vad ingår i min fiberanslutning?”.  

Alternativ 2 – Fiber indraget i huset 
Man meddelar FÖF att man vill ha fiber indraget i huset och betalar en avgift baserad på hur mycket 

grävning, material och fiberblåsning kostar. Man är inte medlem i FÖF och behöver därför inte betala någon 

medlemsavgift eller månadsavgift. Den dagen man bestämmer sig för att börja använda sin fiber kontaktar 

man FÖF och betalar en anslutningsavgift, medlemsavgift och månadsavgifter. Anslutningen går snabbt 

eftersom allt är förberett men kommer totalt att bli dyrare än alternativ 1. 

Alternativ 3 – Förberett med tomslang 
Man meddelar FÖF att man bara vill ha tomslang till tomtgräns och betalar en avgift baserad på hur mycket 

grävning och tomslang kostar. Den första avgiften kommer att bli lägre än för alternativ 2. Man är inte 

medlem i FÖF och behöver därför inte betala någon medlemsavgift eller månadsavgift. Den dagen man 

bestämmer sig för att börja använda sin fiber kontaktar man FÖF. Då ska fiber blåsas in från närmsta skåp 

och kopplas in i huset. Man betalar en anslutningsavgift, medlemsavgift och månadsavgifter. Anslutningen 

kan ta ett tag och kommer totalt att bli dyrare än både alternativ 1 och alternativ 2. 

När får jag fiber? 
För att fibernätet skall fungera måste det kopplas på vid Idalakrysset. Grävningen går från Gällinge mot Idala 

och det är sagt vid kontraktsskrivandet att det den 31 december skall vara klart för inkoppling. 
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Vad kostar det? 

Anslutningsavgift 
De som tackat ja till fiber via Idala avlopp betalar totalt 23 000kr till FÖF i anslutningsavgift för fiber. De som 

tackat ja till fiber senare betalar en anslutningsavgift baserad på hur mycket grävning och material kostar till 

respektive tomtgräns. Kostnaden kommer att bli mer än 23 000kr. I båda fallen kommer anslutningsavgiften 

att delas upp på flera betalningar och den första betalningen, på 5000 kr, sker i slutet av maj. 

Medlemsavgift 
För att bli medlem i FÖF betalar man 100 kr som är insats i ekonomisk förening, detta är en engångskostnad. 

Därutöver har föreningen en medlemsavgift som 2017 är 200 kr/år. Medlemsavgiften bestäms för varje år av 

föreningsstämman/årsmötet. 

Månadsavgift 
Som medlem i FÖF betalar man en månadsavgift, för närvarande 425kr. I månadsavgiften ingår Telias 

avgifter och drift- och underhållskostnader för fibernätet. Månadsavgiften dras varannan månad via autogiro 

och blir då 850kr. 

Hur går betalningen till? 
För alternativ 1 tar FÖF betalt via autogiro. Innan föreningen gör dragningar via autogiro så aviseras detta via 

SMS några dagar innan. Går inte betalningen igenom får man en SMS-påminnelse och det tillkommer en 

straffavgift på 50kr första gången. Andra gången är straffavgiften 100kr. Samtliga datum för 

autogirodragningarna finns på hemsidan. För alternativ 2 och 3 får man en faktura hem, istället för autogiro. 

Vad ingår i min fiberanslutning? 
FÖF har nyligen tecknat ett avtal med Telia som löper över 6 år. Det kollektiva avtalet med Telia heter ”Telia 

Lagom” och innehåller TV (ca. 28 kanaler), fast telefoni och internet (100/100).  

Vill man uppgradera med t.ex. fler tv-kanaler hör man av sig direkt till Telias kundtjänst 90 200. Eventuella 

uppgraderingar kommer på en separat faktura från Telia. 

Övrigt 
Hela fibernätet kommer att mätas in digitalt och man kan som fastighetsägare få en digital karta vid 

planerade grävningar och arbeten på egen tomt. 

Om Frillesås Östra Fibernät 
Föreningen har idag 285 medlemmar innan vi räknar in nya medlemmar via Idala avlopp. Genom samarbetet 

med Idala avlopp kommer föreningen att växa med minst 100 st. anslutningar. Vi förtätar även 

ursprungsnätet när Löftadalens VA bygger sitt VA-nät. Vill man ha mer information om FÖF, besök hemsidan: 

www.frillesasfiber.se alt. hör av er till någon i styrelsen  

Fredrik Blom (ordförande)  0340-654188 

Göran Somler (kassör)  0340-654364  / 0725-448977 

Emma Johansson 0736-700291 


