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Välkomna!



  

Dagordning

● Introduktion
● Arbetsgruppen – vilka är vi?
● Varför fiber? Alternativa tekniker.
● Samfällighet, vad är det?
● Hur går det till att bilda ORFS?
● Vad ingår
● Prisalternativen
● Bank och finansiering
● Frågor



  

Områdets utbredning
Denna karta är inte exakt i detaljerna. Den är endast avsedd att visa 
områdets utbredning.
Vi planerar att visa mer exakt information på hemsidan inom kort



  

Projektets syfte

● Gemensamt bygga ett bredbandsnät
● Bygga ett riktigt bra nät
● Göra det så billigt som möjligt för oss alla
● Inga externa vinstintressen



  

Arbetsgruppen
Anders Stankiewicz Kärrpängavägen 4

Andreas Strömberg Sandby 161

Börje & Annchi Gustavsson Räften 223

Emil & Emma Gustavsson Sandby 182

Håkan Jönsson Räften 352

Jonas Dellenvall Sandby 421

Kenneth Lind Östra Odarslöv 582

Kristian Sassersson Östra Odarslöv 532

Lars Almqvist Hardeberga Station 118

Magnus Johansson Räften 373

Ola Alsén Räfsten 251

Rickard Ringström Kärrpängavägen 6

Thomas Granhäll Östra Odarslöv 211

Ulrika Bergström & Robert Hansson Räften 272

Vlade Veljanovski Östra Odarslöv 201

Johan Thånell Östra Odarslöv 521



  

Varför fiber?

● Högsta möjliga kapacitet. Framtidssäkert
● Investering i fastigheten
● Billig telefoni och internet
● Tillgång till TV och andra tjänster
● Åsksäkert
● Osäker framtid för befintligt telenät
● Mobilt bredband ger sämre kapacitet och högre 

driftkostnader  



  

Samfällighet

● Stabil långsiktig juridisk konstruktion (Anläggningslagen) 
● Möjligt att få lån
● Fibernätet blir en gemensamhetsanläggning (GA)
● GA bildas genom lantmäteriförrättning
● GA följer fastigheten (ej fastighetsägaren)
● GA förvaltas av en samfällighetsförening
● Fastighetsägaren är medlem i samfällighetsföreningen
● Fastighetsägaren betalar enligt andelstal



  

Att bilda ORFS (GA)

Fullmakter

Fullmakter

LM-förrättning – min ~6 månader

GA

Samf.Förening

Fullmakter

Laga kraft
Banklån möjliga
Arbetet kan starta

Ideell förening. Läggs ner när GA och
 samfällighetsförening är bildad

För att kunna börja arbeta tidigare bildar de som vill ekonomisk förening

Ekonomisk Förening 
bygger mininät och säljer det sedan till ORFS.
Därefter läggs den ekonomiska föreningen ner

Insatser

Insatser

Mininätet 
säljs till GA



  

Vad ingår?

Kanalisation och grävning

Fiber

Aktiv utrustning

1000 Mbit/s Internet Telefoni
Baspaketet,
gemensamt

TV Övriga tjänster Tilläggstjänster



  

Prisalternativ baspaketet

● 25000 kr insats och 239 kr per månad

eller
● 0 kr insats och 399 kr per månad (ej mininätet)

Alla är delägare i anläggningen. 

Oavsett valt alternativ äger och betalar man lika stor del 
av anläggningen. I kronor räknat blir alternativet med 
insats något lägre eftersom man inte betalar ränta på 
insatsen.



  

Bank och finansiering

● Kalkyler gjorda enligt försiktighetsprincipen / 
worst-case

● Samfälligheten lånar skillnaden mellan insatserna 
och totala anläggningskostnaden i bank

● Drift, amorteringar och räntor är inräknade i 
månadskostnaden (239/399)

● Samfällighet ger god säkerhet – vilket ger goda 
villkor i banken och trygghet för medlemmarna



  

Hur går jag med?

● Bindande anmälan med valt prisalternativ
● Fullmakt avseende bildande av 

gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening

Lämna ovanstående till någon i styrelsen 
senast 4/10 



  

Frågor?



  

Tack för idag!

www.orfs.se
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