
Informationspunkter om fibernätet 

Vi har fått offerter från  
PEAB/Zitius och från ESEM/Fibra. 

• Priset per ansluten fastighet kan komma att ligga på kr 19 000 med 160 
anslutna fastigheter. 

• Vi kan komma ner mot kr 14 000 om vi blir 250 fastigheter (ca 80 %) 

• Asfaltering tillkommer: 4000 m2 max men kan ev. bli mycket mindre. 
Beroende om schakten fräsas eller grävs och vilka schakt som inte kräver 
återasfaltering.  Betalas till Ärla Samfällighetsförening till självkostnadspris. 

• Asfalterade garageutfarter återasfalteras – inga andra, även på fastigheter 
som inte ska ha fiber. 

• Schaktning på egen tomtmark ingår ej – eget arbete. 

• Anläggning av kanalisation till fastigheter som inte beställt anslutning? 

• Sen anslutning till projektet: endast om inte tidplan och budget rubbas 
negativt. 

• Anslutning till fibernätet efter avslutat projekt: räkna med minst kr 25 000 

 



Ärlafiber Ekonomisk förening 

• Vi behöver bilda en ekonomisk förening: Ärlafiber EF 

• Projektgruppen som finns idag blir interimsstyrelse med Oskar Gindemo 
som ordförande. 

• Styrelsen beslutar om interimistiska stadgar (plankar andra fiber-
föreningars stadgar). 

• Fastighetsägare i Ärla som vil ha anslutning till det fiberbaserade Internet 
som Ärlafiber EF ska installera, ansöker om medlemskap och betalar en 
handpenning om kr 5000 samt en medlemsavgift om kr 300 samtidigt som 
man undertecknar en bindande anmälan. 

• Resterande belopp kommer att aviseras när installationen närmar sig. 

• Vi utgår från att deltagande fastighetsägare även är medlem i Ärla Byaråd. 

• Ärlafiber EF kommer att informera deltagare om utvecklingen löpande på 
Ärla Byaråds hemsida och i Ärlabladet. 



Ärlafiber Ekonomisk förening 

• Ärlafiber EF kommer att teckna avtal med Ärla Samfällighetsförening om 
schaktning i föreningens vägar samt om återasfaltering av schakt.  
Vid fräst schakt behövs mindre asfaltering. 

• Ärlafiber EF kommer att teckna avtal med Eskilstuna kommun om 
schaktning i kommunal mark och parkmark.  
Det kan även behövas avtal om schakt på privat mark. 

• Asfaltering efter schaktning för fiber kommer att göras under 2017. 
Faktureras Ärlafiber EF 2017 som fördelar kostnaderna. 

• Ärlafiber EF ska upplösas när alla deltagande fastigheter har fått sin 
anslutning, allt är betalat och en fiberoperatör har tagit över nätet.    

• Vid upplösning ska överskjutande kapital fördelas proportionerligt mellan 
medlemmarna. 
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Zitius utbud av tjänster 

http://www.zitius.se/wp-content/uploads/2015/03/TL.png


Fibras Tjänsteutbud 

•  5 tjänster  Boxer Trippel  
•  10 tjänster  T3 
•  10 tjänster  Bredband2 
•  5 tjänster  Bredbandsbolaget 
•  7 tjänster   All Tele Bredband 
•  7 tjänster  Universal Telecom Bredband 
•  8 tjänster  Bahnhof 
•  6 tjänster  Quicknet 
•  10 tjänster  Tyfon 
•  2 tjänster  Telia 
•  2 tjänster  com hem 
•  10 tjänster  Mälardalens datorförening 
 
Till varierande priser 

 
 


