Nytt från Nyhems Fiber, ekonomisk
förening 2015-10-20
Vi kommer med goda nyheter men behöver flera
medlemmar!

NYHEMS FIBER

Föreningen arbetar med att ta fram snabbt fibernät till Grötingen, Nyhem, Lugnvik,
Håvdsjö, Sunnerå, Ulvsjö, Dockmyr och Gastsjö.
Vi har nu fått tillstånd att använda fibernätet i banvallen på sträckan mellan Nyhem
och Grötingen samt mellan Nyhem och Dockmyr. Vi slipper alltså gräva de sträckorna.
Detta gör att vi nu kan reducera den totala kostnaden för att bygga fibernätet från 5,2
till 3,2 miljoner kronor. Bruttokostnad per anslutning innan stöd blir då ca 35 000 beräknat på nuvarande 94 medlemmar. Med 50 % i bredbandsstöd blir det 17 500. Om vi sedan säljer nätet till Skanova får föreningen 8 300 per anslutning och under förutsättning
att kalkylen stämmer, så kan föreningen betala tillbaka hela eller delar av detta belopp. I bästa fall kan därför kostnaden i slutändan ligga på ca 10 000 för varje medlem.
Senaste nytt angående ansökan om bredbandsstöd är att beslutet försenas ytterligare.
Det kommer tidigast att delges föreningen i slutet på november månad. Går allt som vi
hoppas ska grävning påbörjas våren 2016.
Hjälp gärna föreningen att sprida information genom att prata med grannar som inte
tagit beslut om fiber/medlemskap än. Har ni några frågor så kontakta våra byombud
eller undertecknad på 0730 389191.
Till slut ett kostnadsexempel:
Idag betalar jag varje månad 450 kronor för mitt adsl-bredband inklusive fast telefoni. I
tillägg betalar jag ca 400 kronor till Viasat för parabol-tv. Med fiber kommer jag få 10
gånger nuvarande hastighet på internet, 14 tv-kanaler samt fast telefoni, allt för max
400 per månad. Jag sparar alltså minimum 4 800 per år. Efter 3 år har kostnaden för fiber nästan betalat sig själv. Jag är säker på att många av er har liknande siffror.
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