
Slottsåvägens Fiberförening har nu hunnit till att man beslutat att anlita en kommersiell 
operatör för att bygga och driva fibernätet. I slutändan har två företag undersökts i mer 
detalj: Bynet / IP Only och Telia / Skanova. Resultatet av utredningen kan du läsa på nästa 
sida.
Noggrannare beskrivning finns på föreningens hemsida: http:://slottsfiber.se

Vi vill nu inbjuda även de fastighetsägare som ännu inte är medlemmar att om det finns 
önskan att få fiber enligt de villkor som erbjuds på nästa sida bli medlemmar och få fiber.
Det vi behöver veta är 
•	 Om ni vill ha fiber enligt nästa sida
•	 Vilken av de båda leverantörerna ni föredrar och
•	 Att om majoriteten skulle välja den andra leverantören accepterar ni detta och vill 

teckna anslutningskontrakt eller om ni avstår i så fall.
Dessa frågor finns att besvara på det bifogade formuläret. Vi är tacksamma om ni under 
alla förhållanden fyller i blanketten och skickar det till adressaten eller stoppar den i brev-
lådan.

Har du frågor ring Thomas på 312 33.

Med vänliga sommarhälsningar
Styrelsen för Slottsåvägens Fiberförening 

Detta delas ut till alla fastigheter i området Haby (ej tätort), Slottsåvägen, Sjölyckevägen 
med bivägar och Öresten.



Bynet / IP Only Telia / Skanova
Omfattning: Fiber ända in i huset inkl mediaomvandlare Omfattning: Fiber ända in i huset inkl mediaomvandlare med router.

Innehåll: 
Endast ett alternativ: Öppen fiber - tjänster beställs av och betalas till vald 
tjänsteleverantör.

Innehåll: 
Alt 1: Öppen fiber - tjänster beställs av och betalas till vald tjänsteleverantör.
Alt 2: Kombinationserbjudande med bredband 100/100 och TV-paket 
Lagom samt Play+ Lagom. Innehåller 24 SD-kanaler + 14 av dessa även i 
HD. Ingår även lån av trådlös router och TV-box. Ingår också Play-tjänster 
av de ingående kanalerna samt streaming till mobiltelefon och surfplatta. 
Bindningstid 2 år.

Anslutningskontrakt: Bindande under två år. Att bryta kontraktet kostar 
4 900 kr - 6 900 kr beroende på när det görs.

Anslutningskontrakt: Ingen kostnad om man ångrar sig innan grävningen 
är påbörjad - därefter faktiska kostnader.

Kostnad: 22 900 kr. Om de kan nyttja fastighetsägarens ROT/RUT avdrag-
sutrymme blir kostnaden 19 015 kr. (ROT/RUT avdraget är ca 12 600 kr)

Kostnad:  
Alt 1: 21 900 kr (-200 kr rabatt vid elektronisk signering av kontrakt)
Alt 2: 18 900 kr. (-200 kr rabatt vid elektronisk signering av kontrakt) 
Vid detta alternativ betalar man dessutom 449 kr/månad de första 12 
månaderna och 658 kr/månad de följande 12 månaderna. OBS: denna 
månadsavgift avser således bredbands- och TV-tjänsterna.

Dela upp betalningen: Erbjuds inte.
Dela upp betalningen: 
Alt 1:  393 kr/månad i 60 månader (Istället för 21 900 kr vid anslutning)
Alt 2:  339 kr/månad i 60 månader (Istället för 18 900 kr vis anslutning)

Erbjudandets utformning med kommentarer:  http://slottsfiber.se se under 
rubriken erbjudanden

Erbjudandets utformning med kommentarer:  http://slottsfiber.se se under 
rubriken erbjudanden

Kontraktets utformning: Okänt Kontraktets utformning:  http://slottsfiber.se se under rubriken erbjudanden

Tidpunkt för färdigt nät: Okänt Tidpunkt för färdigt nät: Senast juni 2018 om alla kontrakt inkommit senast 
30 augusti 2017 till Telia.

Sammanfattning av erbjudanden från Bynet / IP Only och Telia / Skanova



 Ja, jag vill gärna ha fiber ansluten enligt bifogade meddelande

 Nej, jag vill inte ha fiber ansluten enligt bifogade meddelande

Fastighetsbeteckning: …………………………………………………………

Adress: ……………………………………………………………………………

 Jag vill INTE ansluta min fastighet om majoriteten väljer det andra alternativet

 Jag skulle föredra Bynet / IP Only som leverantör

 Jag vill ansluta min fastighet även om majoriteten röstar för det andra alternativet

 Jag skulle föredra Telia / Sonera som leverantör

Namn: …………………………………………………………………………………………

Skene den   …   juni 2017

…………………………………………………………………………
Namnteckning

Vi vill ha ditt svar senast den 16 juni 2017, tack

vik längs denna linje



     Thomas Lichtneckert
Slottsåvägen 22 A

511 91 Skene

eventuell
frimärke

tejp

tejp


