
 
 

___________________________________________________________________________________ 

Skölvene fiber ● c/o Kurt Fredriksson ● Ölanda Soldattorpet 1 ● 524 92 Herrljunga 

Tel: 070-622 31 86 ● Web: www.skolvenefiber.se ● Mail: ordf@skolvenefiber.se 

                       Hej Fiberanvändare! 

Föreningen har nu avslutat uppbyggnaden av vårt fiberprojekt, slutredovisning är inskickad 
till Länsstyrelsen och vi kommer nu in i ”driftsläge”. Detta innebär att alla kostnader för 
byggnationen kan ställas mot den insats alla medlemmar har gjort. Först när Länsstyrelsen 
har godkänt det bidrag vi förväntar oss få kommer vi att kunna se slutresultatet. Vår 
förhoppning är att insatserna kommer att täcka den balans som uppkommer vid slutnotan. 

Ett problem som dök upp var när vi skulle genomföra de tre faktureringssätten som vi 
erbjudit våra medlemmar. Autogiro visade sig vara mer omständligt än vi väntat oss. Nu ser 
det bättre ut och tredje kvartalets fakturering skall fungera som tänkt, dock något försenad. 

Som tidigare aviserats kommer föreningen att debitera en anslutningsavgift för varje aktiv 
fiber, beslutad till 1.000 kr + moms. Anledning är en skatte- och redovisningsfråga, något som 
alla fiberföreningar måste följa.  
Föreningen har betalat 1.500 kr + moms för varje anslutning i entreprenaden, men styrelsen 
har bedömt att vår ekonomi klarar en lägre kostnad. 

Slutligen vill vi uppmana alla medlemmar om något händer med vår anläggning utanför 
huset/företaget att endast kontakta Skölvene fiber – absolut inte Herrljunga Elektriska eller 
Falks entreprenad. Hela anläggningen ägs och förvaltas av föreningen, eventuella skador 
eller problem kommer att åtgärdas av oss. 

Undantaget är den utrustning som finns inne i fastigheten samt ev. problem med 
mottagning av TV, telefon och bredband. För alla medlemmar med föreningens Telia-paket 
görs anmälan direkt till Telia på tel. 90200.  
För företag och medlemmar med Öppen fiber gäller naturligtvis kontakt med sin respektive 
tjänsteleverantör. 

Eventuella ändringar, uppsägningar etc gällande vårt baspaket hos Telia, vid exempelvis en 
avflyttning, skall alltid göras till Skölvene fiber och absolut inte till Telia. Felaktig hantering 
kan medföra kostnader som debiteras den som orsakar felaktig ändring av bastjänsterna. 
Beställda extratjänster däremot skall alltid hanteras direkt med Telia. 
För Öppen fiber gäller naturligtvis alltid direkt kontakt med aktuell leverantör för ändring 
eller avslut av beställda tjänster. 

Vi kommer givetvis även att informera om respektive felanmälan på hemsidan, se 
www.skolvenefiber.se. 

 
Ölanda i augusti 2018  
Styrelsen Skölvene Fiber 

 
Felanmälan på vår anläggning gör du till Kurt på tel. 070-622 31 86. 


