
Information om bredbandsutbyggnad i Bråta med 

omnejd 
 

Arbetet med att planera för vårt fibernät i Bråta med omnejd har under 

hösten intensifierats och både mark- och systementreprenör samt 

kommunikations- och tjänsteleverantör är nu upphandlade. Det är nu 

hög tid för alla boende i föreningens område att ta beslut om man vill 

vara med när tåget går och därmed ta del av de bidrag och 

subventioner som detta innebär eller avvakta och riskera att man inte 

kommer att kunna ansluta sig eller få en betydligt högre kostnad för att 

få in fiber i sin fastighet. 

Senast den 1 februari 2015 behöver anslutningsavtal vara undertecknat 

för att få fiber till bidragspris. Därefter gäller den faktiska kostnaden 

som är minst bidragspriset. Efter färdigställandet av nätet kommer 

kostnaden att vara minst 5,000: - högre än vid starten. 

Detta har hänt tidigare under 2014 
Vi har gått in i en ny bidragsperiod där tidigare inskickade ansökningar om 

bidrag för fiberutbyggnad inte längre gäller utan alla föreningar som inte fått 

bidrag beviljat under den föregående bidragsperioden måste skicka in en nya 

ansökan till Länsstyrelsen. Information från Länsstyrelsen, Jordbruksverket och 

EU kring vad som gäller för bidragsansökningarna har hittills varit bristfällig och 

beslut i avgörande frågor har dröjt, vilket också har försenat vårt arbete i 

fiberföreningen rejält. 

Bråta Fiber har nu skickat in en ny ansökan och hamnat på kölistan som bygger 

på ett nytt poängsystem för prioritering av ansökningarna. Besked om beviljat 

bidrag kommer att lämnas tidigast i maj 2015, men med allra största sannolikhet 

kommer vi att bli beviljade ett bidrag på 40 % av vår totalkostnad för hela 

anläggningen. 

Detta har hänt den senaste tiden 
Under hösten har arbetet och förberedelserna för byggstart intensifierats. Bråta 

Fiber har upphandlat markentreprenör och systemleverantör samt vår 

paraplyorganisation Gullspångs Fiber har upphandlat kommunikationsoperatör 

som också kommer att leverera de tjänster som alla fem fiberföreningarna i 

kommunen kommer att bli erbjudna i sina nät. Båda upphandlingarna har skett 

genom en konkurrensutsättning som om det var en upphandling enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU), då detta är ett bidragskrav från Länsstyrelsen och 

Jordbruksverket. 

Wikstrands Maskin AB i Götene kommer att utföra markarbetet samt leverera 

material till anläggningen och kommunikationsoperatören Net At Once kommer 



att se till att nätet blir driftsatt och leverera de tjänster som kommer att finnas i 

nätet. 

Vad som händer framöver 
Det är nu dags för alla er som vill vara med på tåget, och ännu inte tecknat 

anslutningsavtal, att ta ett beslut och teckna anslutningsavtal och markavtal. 

Den maximala kostnaden som årsstämman har beslutat om är 19 000:-

/anslutning, men ju fler anslutningar vi blir desto lägre blir kostnaden per 

anslutning.  

Preliminär grävstart för kommunens stamnät inom vårt område är i mars 2015 

och efter Länsstyrelsens beslut om bidrag i maj 2015 fortsätter grävningen av 

Bråta Fibers egna nät i området. Vi planerar att vara klara och ha nätet driftsatt 

under slutet av 2015. 

För tecknande av anslutningsavtal till bidragspriset på max 19 000:-, d.v.s. att 

man får del av Länsstyrelsens bidrag på 40 % av kostnaden, är sista 

teckningsdag den 1 februari 2015. Tecknande av avtal efter den 1 februari 

2015 innebär att man betalar den faktiska kostnaden, dock lägst bidragspriset. 

Tecknande av anslutningsavtal efter att grävningen i området är utförd 

innebär att man betalar den faktiska kostnaden, dock lägst bidragspriset + 

5 000:-. 

Betalningsplan för ägartillskott 

Vid tecknande av anslutningsavtal  3 000:- 

Vid grävstart som planeras till mars 2015 7 000:- 

Den 1 juni 2015   5 000:- 

Slutbetalning när fibernätet är klart  Resterande summa 

(max 4 000:-) 

Som medlem förväntas du att hjälpa till med arbetet under våren och sommaren 

med röjning, utmärkning av ledningsgator och informera om vilken som är den 

bästa ledningsdragningen i ditt område. Vi vill också att du ska vara en 

ambassadör för vårt fibernät och informera om fördelarna med att ansluta sig för 

dina grannar som ännu inte är övertygade. I samband med indragningen av fiber 

i ditt hus står du själv för grävning på din egen tomt samt håltagning i fasaden 

för att dra in slang och fiber. Vår markentreprenör kommer troligen att kunna 

erbjuda hjälp med grävning på tomten, vilket man då bekostar själv. 

Tjänster i nätet och kostnader för detta 
Kommunikationsoperatören Net At Once kommer genom tjänsteleverantörer på 

marknaden att erbjuda både ett gruppanslutet Tripple play-abonnemang 

(Bredband/TV/Telefoni), korttidsabonnemang och enskilda tjänster. Utöver detta 

kommer det även att finnas möjlighet för företag att köpa tjänster i nätet. 

Gruppanslutning Tripple play 

Bredband 200/200 Mbps 



Telefoni BAS (IP-telefoni där du kan behålla ditt gamla nummer)) 

TV Mellan, grundutbud med 20 kanaler inkl. HDTV-box med stöd för PVR 

(möjlighet att spela in digital-TV till en USB-hårddisk direkt från fjärrkontrollen). 

 

Det finns även möjlighet att välja till högre surfhastighet på 1000/1000 Mbps för 

99:-/ månad om man tecknar det från starten. Tecknar man det senare är 

kostnaden 199:-/mån. Utöver grundutbudet av TV-kanaler finns det möjlighet att 

köpa till både kanalpaket och enskilda kanaler. 

I abonnemanget ingår mediebox med samt trådlös router med 4 LAN-portar och 

2 telefoni-portar. 

Pris per månad för gruppaketet är: ca 330:- inkl. serviceavgift. 

 

 

Korttidsabonnemang 

För de medlemmar som har sommarhus i området erbjuder Net At Once via sina 

tjänsteleverantörer korttidsabonnemang med bredband på 100/10 Mbps där man 

kan välja på 1, 7 eller 30 dagars abonnemang. Resterande del av året när man 

inte har abonnemanget aktivt betalar man inget för detta. 

Startavgift: 2 500:- (avgift för att täcka kostnaden för mediebox och annan 

aktiv utrustning som operatören inte får löpande intäkt på som vid 

gruppanslutning). 

Korttidsabonnemang (från): 1 dag 49:-, 7 dagar 125:-, 30 dagar 345:- 

En serviceavgift på ca: 50:-/månad tillkommer för samtliga anslutningar 

oavsett om man har ett aktivt abonnemang eller ej. 

Varför ska jag ha fiber? 
Förutom det självklara att man får snabbt, stabilt och framtidssäkert bredband 

finns det flera andra saker som talar för att du skall vara med och bygga vårt 

egna fibernätverk. Vi kommer kunna få bättre och stabilare telenät med IP-

telefoni när ledningarna grävts ner och du får HD-TV hemma utan att stå på 



taket och justera antenner och paraboler samt ett kanalutbud som du kan 

anpassa efter dina önskemål. 

Värdeökning på din fastighet 

Värdet på din fastighet ökar, speciellt i jämförelse med andra som väljer att inte 

vara med. De flesta använder redan idag internet dagligen, men ett hus som har 

bästa möjliga teknikval för uppkoppling blir självklart mer intressant för 

husspekulanter. Även fritidshus får värdeökning. Det finns flera tjänster som 

man kan flytta med sig eller kan abonnera på under kortare perioder om man 

tillfälligt flyttar sitt boende till fritidshuset, och man kan då slippa dubbla 

kostnader. 

Framtidssäkert 

Har du telefoni och internet via kopparkabel idag? På lång sikt har samhället 

tydligt uttalat att kopparledningarna ska bort och ersättas med fiber samt mobila 

tekniker. Kopparledningarna kommer alltså på längre sikt att försvinna och detta 

påskyndas i de områden där det anläggs fibernät, då det endast blir fåtalet 

kunder kvar med den gamla tekniken. Vi som bor på landsbygden riskerar då att 

stå med bara dyr och begränsad mobil teknik till vårt förfogande. Du kanske 

tänker att 4G är lösningen för ditt behov av data. Mobilt 4G är en bra teknik för 

de som har bra täckning, men 4G är dyrt för producenten (mastägaren) och 

därmed även för oss konsumenter. Därför kommer vi troligen aldrig att få se 4G-

abonemang med fri datamängd. Trängseln i nätet kommer att öka och göra 

kapaciteten i 4G sämre. Ni som inte har 4G-täckning idag kan heller inte räkna 

med att få det om vi inte bygger ett fibernät eftersom 4G-master kräver 

fiberanslutning. 

Ett fibernät som byggs idag kommer att ha en lång livslängd och riskerar inte att 

bli omodernt inom överskådlig framtid. Det är den aktiva utrustningen som 

sänder och tar emot ljussignalerna i ändarna av fibernätet som avgör hastighet 

och prestandan i nätet. Glasfibertråden som signalen skickas i har teoretiskt 

ingen begränsning i hasighetsöverföring i sig.  När utvecklingen går framåt och 

behoven ökar kan kommunikationsoperatören byta ut sin utrustning och öka 

kapaciteten i nätet utan att vi som medlemmar behöver göra några ytterligare 

investeringar utöver den utrustning som vi själva ansluter till nätet. 

Det blir billigare än i dag 

I samband med att föreningen bygger vårt fibernät får vi ett bidrag från på 40 % 

av hela investeringskostnaden som alla som är med när vi bygger nätet får del 

av. För de som vill ansluta sig till fibernätet senare finns inte några bidrag att 

söka och kostnaderna för grävning och kabeldragning är dyrare när det endast 

gäller enstaka anslutningar. Detta innebär att kostnaden för att ansluta sig blir 

betydligt dyrare i efterhand än den är när man är med från starten. 



Kostnaden för de abonnemang som vi har idag för telefoni, bredband via ADSL 

eller 3G/4G samt eventuella TV-kanaler från Boxer eller annan leverantör är 

förhållandevis dyra tillsammans. Dessutom är hastigheten dålig och mängden 

data begränsad om man har mobilt internet. Ett gruppanslutet abonnemang via 

Bråta Fiber kommer att kosta ca 330:-/månad och ger dig både snabbt internet 

med 200/200 Mbps, telefoni och TV med 20 TV-kanaler i grundpaketet. 

Motsvarande tjänster kostar i dag över 700:-/månad vilket innebär att du sparar 

ca 370:-/månad. Detta gör att din investering i fibernätet kommer att vara betalt 

på mindre än 5 år. 

Teckna anslutningsavtal och markupplåtelseavtal 
För att teckna anslutningsavtal och markupplåtelseavtal fyller du i bifogade 

avtalsblanketter och skickar till föreningen, se adress nedan. Var noga med att 

fylla i korrekt fastighetsbeteckning för din fastighet. Anslutningsavtalet skrivs i 

två exemplar varav det ena återsänds efter undertecknande av föreningen.  

Senast 30 dagar efter tecknande av anslutningsavtal betalas det första 

ägartillskottet på 3 000:- till föreningens bankgiro 140-3856. 

Vid frågor kring avtalen eller andra funderingar kring fiberutbyggnaden är du 

välkommen att kontakta bratanet@bratanet.se eller någon i styrelsen: 

Ordinarie ledarmöte 

Annika Kjellkvist, Häljatorp  ordförande  070-574 05 23 

Bertil Svensson, Brushult sekreterare 070-164 15 24 

Björn Thordenius, Melltorp  kassör  070-550 53 57 

Per Govertsson, Höjebron   070 581 38 31 

Jens Ivarhag, Storkila    070-373 21 50 

William Krijger, Fagerlid  

Rebecka Nilsson, Bråta   070-680 90 77 

Maj-Britt Wiland, Storkilar   073-698 61 60 

Mikael Fröjdendahl, Brushult   070-722 42 75 

Ersättare 

Håkan Tropp, Brushult    0733-822711 

Fredrik Karlsson, Häljatorp   070-529 01 95 

Emil Olsson, Fagerlid    070-914 44 66 

Tommy Jansson, Smedstorp   070-070-570 33 09 

Föreningens adress:  

Bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd 

c/o Annika Kjellkvist 

Västerhäljatorp Mysten 1 

548 92 HOVA 



 


