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Vi börjar närma oss  200 anslutna och då kommer kostnaden bli enligt den 
tabell som presenterades på mötet (2 sept) samt som fi nns på hemsidan. 200 
hushåll = 491 kronor i månaden. 
Detta är drygt 75 kronor mer än om vi varit 338 anslutna. 

Vi hoppas att denna ökning inte ska göra att någon hoppar av eftersom kost-
naden då kommer att öka ytterligare. Hoppar alltför många av måste vi köra 
en vända till med anmälningar mm. Då är tyvärr risken stor att det inte blir 
något alls. 

Ha i åtanke att kostnaden ändå sjunker för varje år. Idag betalar de fl esta 
redan minst 400 kronor totalt för ett långsamt internet, analog telefoni samt 
kabeltv med en dålig bild.
Den kostnaden kommer garanterat inte att sjunka!

För de som tackar nej eller inte kan ta beslut nu, har vi fått information att i 
Bara, där det jobbas på ett liknande projekt, kommer en installation och an-
slutning i efterhand hamna på minst 15000:-. 
Till detta kommer installation i fastigheten och samfällighetskostnaden 
som ingen kan säga i dagens läge.

I Lomma villaområde har Lunds Energi gått ut med uppgiften att fi berinstalla-
tionen påverkar huspriset med 100000 - 200000:-

• Vi MÅSTE ha er samfällighetsblankett ifylld snarast för att vi ska komma 
vidare och komma igång med projektet.

• Några ytterligare blanketter kommer inte att skickas ut. Vi ser att
anmälan till samfälligheten är ett kvitto på att ni accepterar den högre
summan enl kalkyl med månadskostnad/antal anslutna.

• På svar om att ta in fl er offerter fi ck vi onsdagen den 4 sept. in ett svar från 
TELIA att de inte är intresserade av oss.,

• Söndag 22 september som deadline för anmälning!!!

• Lämna er blankett på Ponnygatan 23!

Viktig information i fi berprojektet

www.jvf.info

Först och främst vill styrelsen beklaga att det blev kao-
tiskt på fi bermötet måndagen den 2 september i Husie 

Vi bokade den stora lokalen, men samma dag som mötet skulle ske gjorde 
Husie IF en omprioritering och tyckte att 100+ personer kunde få plats på 
övervåningen. Vad resultatet blev märkte ni själva….vi hoppas ändå att de 
fl esta fi ck svar på sina frågor. Om inte, har ni alltid möjlighet att besöka vår 
hemsida för ytterligare information.

Ni kan följa all information på: www.jvf.info

Finns för nedladdning 
på hemsidan...

Fiberanmälan

Samfällighetsanmälan

Kostnadskalkyl

- Frågor & Svar

- Fiberkarta

- Fiberpresentation

Där fi nns också...


