
 

Nu är det dags att teckna avtal!  

För att anmäla att Du vill ansluta Din fastighet till fiberbredband så 

går du in på vår hemsida www.msbbyafiber.se, klickar vidare till Avtal och skriver ut och fyller i två 

exemplar av Anslutningsavtalet. OBS!! I rutan byggnader ska du skriva in adressen på den/de byggnader du 

önskar anlutningen till. Glöm inte att sätta Dina initialer längst ned på varje sida. 

Har du inte möjlighet att skriva ut avtalen så kan ni höra av er till Din områdesansvarige eller någon i 

styrelsen så ordnar vi avtal till Dig. 

Ifyllda anslutningsavtal, båda exemplaren, lämnas till en områdesansvarig eller skickas till: 

 

MSB Byafiber 

c/o Mikael Edman 

Ortsjön 153 

86295 Njurunda 

 

Avtalet kommer att undertecknas av någon av MSB's firmatecknare och Ditt original av avtalet skickas åter 

till Dig.  

 

Efter att vi mottagit Ditt avtal kommer första insatsen på 5000 kr att faktureras med 30 dagars betalningstid . 

Om Du inte är medlem i föreningen sedan tidigare kommer även medlemsavgift och insats i föreningen att 

faktureras. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr/år. Nya medlemmar betalar dessutom en insats på 100 

kr. Slutlig insats betalas, mot faktura, efter att årsmötet tagit beslut om byggstart. 

 

För de som inte tecknar avtal avförs fastigheten från vår lista och vårt arbete för den aktuella fastigheten 

läggs ner. 

 

De steg som återstår innan vi kan börja bygga fibernätet. 

 Upphandling av systemleverantör. 

 Upphandling av gräventreprenör. 

 Tillräckligt många underskrivna anslutningsavtal och beviljat bidrag från Jordbruksverket behövs för 

att byggnationen ska kunna genomföras. 

 Beslut om byggstart kommer att fattas på föreningens ordinarie eller extra årsmöte. 

 

Kommunikationsoperatör är redan upphandlat och Du kan läsa på http://qmarket.se vilka tjänster som finns 

tillgängliga. Mer information och erbjudanden om deras tjänster kommer vid ett senare tillfälle. 

 

Antalet medlemmar är den viktigaste variabeln för att få en låg anslutningskostnad, ju fler som tecknar avtal 

desto billigare blir det för alla eftersom kostnaderna delas lika. 

Du får gärna hjälpa till så att fler anslutningsavtal tecknas genom att prata med Dina grannar. 

 

Du är välkommen att höra av Dig till Din områdesansvarige eller någon annan i föreningen om Du har några 

frågor eller om Du vill teckna avtal. Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. 

Har Du inte tillgång till dator är Du välkommen att höra av Dig till: 

Thomas Vestman 070-395 13 82 eller Maria Sjöberg 070-644 21 07. 

 

 

 

Hälsningar 
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