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Flexibel fiberanslutning – öppet nät! 
Fiberföreningen har nu lyckats få fram en ny möjlighet för dem som vill ha en fiberanslutning 
med frihet att välja tjänsteleverantör, vilka tjänster man vill ha och under vilken tid man vill 
använda anslutningen. Detta gör det möjligt att kraftigt reducera årskostnaden. Alternativet 
presenterades vid informationsmötet i Anga församlingshem den 10 juli. För att även de, som 
inte kunde vara med på mötet skall få informationen, lägger vi detta blad direkt i era 
brevlådor.  

Det är nätoperatören IP-Only som ger dessa möjligheter. För dem som vill ha året-runt-
abonnemang med telefon, TV och bredband (TriplePlay) har de samma extremt gynnsamma 
villkor som Telia (299 kr/månad) med leverantören ComHem, bundet i 5 år. 

Alternativet Öppet nät innebär att abonnenten kan välja mellan 7 olika leverantörer 
(ComHem, AllTele, Bredband2, Tyfon, T3, Banhof, Serverado) och hos dem välja en eller 
flera tjänster (telefon, TV, bredband). Systemet är uppbyggt så att abonnenten själv via en 
internetportal slår på och stänger av tjänsterna och man betalar endast för den tid tjänsterna 
är påslagna, dock minst 14 dagar per gång. Priserna är enligt leverantörernas prislistor som 
kan hämtas från deras hemsidor. Exempel på priser: 

ComHem: Telefon: 98 kr/månad+99 öre/samtal+69 öre/min till mobil (0 till fast telefon) 
 TV: 248 kr/mån. Medium 8 Favoriter: 10 fasta och 8 valbara kanaler 
 Bredband: 319 kr/mån. 100/10 Mbit/s + en startavgift 

Om en abonnent t ex endast önskar bredbandsuppkoppling under 2 månader per år blir 
kostnaden med dessa priser 638 kr/år. Till detta kommer en ersättning till föreningen för 
underhåll av nätet på 51 kr/månad = 612 kr/år, totalt 1250 kr/år. Det kan jämföras med 
kostnaden för året-runt-abonnemang med TriplePlay som är 3588 kr/år plus underhållet på 
612 kr/år, totalt 4200 kr/år, en skillnad på 2950 kr/år.  

För ett året-runt-abonnemang (TriplePlay) betalar nätoperatören 4 800 kr i förskottshyra till 
föreningen och för ett sådant abonnemang har föreningen satt insatsen för anslutning till  
18 300 kr. Enligt uppgifter vi fått hittills betalar nätoperatören ingen förskottshyra för öppet-
nät-abonnemang. Därför debiterar föreningen en extra insats på 4 800 kr, totalt 23 100 kr för 
ett sådant abonnemang. Om tjänsterna utnyttjas bara en del av året har den extra insatsen 
tjänats in på några år. 

Kostnaderna beror starkt av hur många som ansluter sig. Om 10 eller 20 st fastigheter 
ytterligare skulle ansluta sig kommer kostnaden per anslutning att minska med c:a 1 200 kr 
respektive 2 300 kr. Ev överskott när arbetet är utfört kommer att komma föreningens 
medlemmar tillgodo. 

Om ni vill ha ytterligare information eller vill anmäla intresse för anslutning kan ni ta kontakt 
med någon av kontaktpersonerna här nedan eller skicka ett mail till info@akfiber.se.  
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