
Förbered er 
samfällighet för 
digital infrastruktur
Inga krav, inga kostnader. 
Allt som behövs är er tillåtelse. 



Fiber till er samfällighet och 
ända hem till dig
Just nu uppgraderar vi den digitala infrastrukturen i ditt närområde genom att göra det möjligt att 
snabbt och smidigt gå över till ny, modern teknik. Och vi gör det gärna i er samfällighet också.

Varför ska man ha fiber?
• Kapacitet

Det förberedande arbetet 
tar vi inte betalt för
För oss är det en stor fördel att göra så mycket av grovjobbet som möjligt när vi har projekt i er närhet. 
Därför erbjuder vi er att få fiber framdragen till alla fastigheters tomtgräns helt utan kostnad och 
således förbereda hela ert område med den nya infrastrukturen.

I samband med det kommer vi självklart installera fibern ända in i vardagsrummet hos de som vill, 
när vi ändå förlägger fibern i ert område. Lika självklart är det att du får ett specialerbjudande om du 
bestämmer dig för en installation. Mer om det återkommer vi med när vi är igång hos er samfällighet.

Allt som behövs är er tillåtelse och 
ett påskrivet markavtal
Eftersom din fastighet tillhör en samfällighet är det viktigt att ni som sådan gemensamt ger oss 
tillåtelse att göra vårt förberedande arbete. Vilket i praktiken innebär att vi får tillåtelse att gräva ner 
fiber på er gemensamma mark ända fram till respektive tomtgräns. 

Är du intresserad och vill driva frågan om modernisering av den digitala infrastrukturen vidare?

Det vi behöver för att påbörja vårt arbete är ett påskrivet markavtal från er samfällighet. Normalt sett 
tas sådana beslut på en stämma genom att frågan väcks av styrelsen eller att enskilda medlemmar 
lämnat in en motion i frågan. Beslut kan normalt även tas på en så kallad extrainkallad stämma. 
Hur det ser ut hos er och vilka stadgar och regler ni följer kan skilja sig från praxis. 
Normalt sett är det dock texten i  lagen om Förvaltning av Samfälligheter som gäller. 

Vill du veta mer eller behöver du 
hjälp att ta frågan vidare?
Vi har alla de resurser som behövs för att ta fiberfrågan vidare i er samfällighet. Våra egna experter 
sätter mer än gärna ihop ett förberedande material inför en stämma där frågan ska diskuteras. 
Har du själv några ytterligare frågor svarar vi självklart på de också. Och vi kan också se till att du 
har tillräckligt med material för att kunna svara på frågor som kan dyka upp under ett möte. 

Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Mejl

Inom 5 år kommer svenska hushåll mångdubbla sin mängd av digital trafik (tv, bredband, 
playtjänster, streaming, HD-TV, etc.). Fiber är den enda infrastrukturen som klarar framtidens krav 
på digital trafik. 

• Möjligheten att välja tjänsteleverantör
I ett öppet nät väljer du själv mellan flera olika leverantörer beroende på hur dina unika behov ser ut. 
Och det finns mycket att välja mellan jämfört med tiden före IOT och play/streamingtjänster.

• Stammen i det digitala samhället är fiber 
Den nya svenska standarden innebär fiber hela vägen in i din fastighet.
Infrastrukturen är inte utblandad i annan teknik på vägen.

• Bredbandsvision
Även om behoven varierar idag så är experterna överens – det är fiber som gäller. Att den nya 
infrastrukturen finns förberedd för nuvarande och kommande fastighetsägare är alltså en stor fördel.

• Förberedelse för framtiden
Den dagen som behovet förändras, om 1 år, 5 år eller 10 år så är jobbet redan gjort med att ha fiber 
dragen till respektive tomtgräns.
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ANSLUTEN

Ett öppet fibernät ökar valfriheten
I vårt öppna nät är alla leverantörer av internet, tv och telefoni välkomna. Välj den som passar 
dig bäst. På ip-only.se kan du se alla de leverantörer som levererar sina tjänster i vår fiber.


