Hörsne Bara Fiber Ekonomisk förening

Saknar du Fiber?
Föreningens historia
Föreningen bildades 2011 med syfte att tillhandahålla fastigheterna i Bara,
Hörsne och till viss del Dalhem med fiber. Arbetet fortgick mellan 2011 och
2012 och fibern kopplades in 4 juli 2012.
Idag är cirka 150 fastigheter anslutna till nätverket av cirka 200 fastigheter
i området. Kartor över nätverket hittar du på föreningens hemsida
horsnebarafiber.se

Föreningen äger fibernätet och har ett 10årigt avtal med Telia som sträcker sig från
2012 till 2022, då det kommer att
omförhandlas.

Om du vill efteransluta din
fastighet…
Kollektiv insats
För varje fastighet som skall anslutas betalas en insats om 14.000 kr.
Denna insats går till att köpa in sig på det befintliga fibernätverket samt
kostnaden för att blåsa och svetsa fiber in till er fastighet.
Grävning och framdragning
Ni får själva bekosta grävningen till närmaste kopplingsskåp i vårt
fibernätverk. Föreningen kan vara behjälplig med att ta fram offerter hos
lämpliga entreprenörer.
Tjäna på att sam- ansluta er.
För varje påbörjat inkopplingsärende tar Telia ut en avgift på 4.600 kr exkl.
moms, ytterligare anslutningar kostar 1000 kr exkl. moms per styck.
Ex. Eva vill ansluta sitt hus. Detta kostar 4.600 kr exkl. moms. Men sen visar
det sig även att Arne och Stig vill vara med. Då blir alltså avgiften
4.600+1000+1000=6.600 kr exkl. moms som då kan delas av de tre
grannarna.
Vi kan också spara in pengar på att samköra grävning och fiberblåsning till
flera fastigheter när utrustningen ändå är på plats, det tjänar alla på!

Fasta avgifter och utbud
Månadsavgifter
Telia Triple Play (bredband, telefoni, TV) för 350 kr/månad
Medlemsavgift till Föreningen 200 kr/år (beslutat på årsstämma 2016)
Betalningsalternativ: Faktura, räkning via mail, eller autogiro.
Priserna i denna folder baseras på 2016 års prislista.
Bredband
 100 Mbps hastighet ner från Internet (Telia garanterar minst 50)
 10 Mbps hastighet upp till Internet (Telia garanterar minst 8)
 Det går att köpa till högre hastighet för både upp- och nertrafik om
behov finns.
 Ingen begränsning på hur mycket man får ladda upp eller ner per
månad.
 Antivirus- och brandväggsprogramvara, ”Telia Säker Surf” ingår.
 Fri telefonsupport hos Telia.

IP-Telefoni
 ”Telia Bas” abonnemang (värde 165 kr), därefter väljer man
prisavtal (mini, maximal, 60+, kväll & helg, dygnet runt).
 Tjänster som ingår: Samtal väntar, repetition och återuppringning.

TV






Kanalpaket ”Telia Lagom” med 28 kanaler ingår
Möjlighet att teckna fler kanaler mot extra kostnad, man får då en
separat faktura för dessa av Telia.
2 st Digital-TV boxar ingår, man kan ha upp till 5 st.
Stöd för HDTV-kanaler.
Telia Play gör det möjligt att se vissa missade TV program i
efterhand.

Video-on Demand
 On-line videobutik med över 5000 filmer att välja från.
 Hyr från soffan och slipp att åka till stan för att lämna tillbaka
filmen.
 Filmerna kostar mellan 9 kr och 59 kr per film.
Observera att priserna i denna folder baseras på 2016 års prislista.
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