
Greby Götlunda 

Fiberförening

Vad kostar det?

Vad får jag betala?



Att börja med

 Vi är en medlemsägd förening och det betyder att alla medlemmar har 

varsin andel som kallas insats.

 Det finns en central punkt i vårat fibernät som kallas Nod, här finns all aktiv 

utrustning som gör att vi får ljus i vårt fibernät. Här betalas lokalhyra och 

avgift för den ström som fiberljuset kräver samt ventilation för att hålla jämn 

temperatur i Noden.



Medlemsavgift

 För att finansiera driften av Fiberföreningen så behöver vi en årsavgift.

 Denna avgift bestäms Styrelsen och presenteras varje årsmöte.

 Avgiften ska täcka kostnader för Årsmötet, Medlemsregister, Styrelsemöten, 

Medlemsinformation, Hemsida.

 Denna avgift betalar alla en gång/år som är medlemmar.



Nätavgift

 För att finansiera kostnaderna för vårat Fibernät så behöver vi en Nätavgift.

 Denna avgift bestäms av Styrelsen som i sin tur grundar den på en årsbudget 

för alla kostnader som finns till driften av ett Fibernät. Presenteras på varje 

årsmöte.

 Nätavgiften betalar alla medlemmar som har en fiberanslutning via Autogiro 

varje månad.



Vad ingår i 

Nätavgiften?

Utsättningsarbeten som anmälts till www.ledningskollen.se

Underhållsavtal reparationer/underhåll/självrisker

Sakförsäkring för vårat Fibernät

Konsultarvoden

Arbete styrelsen

El till Noden för drift och ventilation

Bankkostnader

Bokföringstjänster, för nuvarande Aspia

Avskrivningar

Moms

Bolagsverkets registeravgift



Gruppavtal Telia Triple Play 

 För att förenkla för oss medlemmar och hålla nere kostnaderna så har 

Styrelsen förhandlat fram ett avtal som innehåller Bredband, TV och fast 

Telefoni.

 Gruppavtal är frivilligt att teckna sig för och ger oftast en lägre 

månadskostnad för tjänsterna som kan levereras i Fibernätet men på 

bekostnad av att man låser upp sig på avtalet för den tid det tecknas för. 

Vanliga avtalstider är 3-5 år(det vi har nu löper ut maj 2020). Vid 

driftstörningar, problem och andra frågor så kontaktar man alltid Telias 

support för privatpersoner.

 Denna kostnad betalar bara de medlemmar som har tecknat sig för 

gruppavtal och det görs varje månad via Autogiro till Fiberföreningen.



ZMARKET och dess innehåll

 För de som inte har valt gruppavtal så behöver man teckna ett eget avtal 

om tjänster med en tjänsteoperatör.

 https://zmarket.se är den plats som vi kommer till i vårt Fibernät om man 

inte tecknat gruppavtal, här kan man välja fritt mellan de olika alternativ 

som erbjuds och är man osäker så finns det guider och telefonsupport för 

de som vill ha hjälp med att reda ut de olika alternativen.

 Dessa avtal tecknas mellan tjänsteoperatör(Telia, Bahnhof osv) och 

medlem utan inblandning av Fiberföreningen. Vid driftstörningar, problem 

och andra frågor så kontaktar man alltid supporten för den tjänsteoperatör 

man valt att teckna avtal med.

 Kostnaden för dessa tjänster beror helt och hållet på vad man tecknar sig 

för. Denna kostnad betalar bara de som inte har gruppavtal.

https://zmarket.se/


Vad ska jag betala som har 

Gruppavtal i Fiberföreningen?

Medlem som har gruppavtal ska betala:

 Årlig Medlemsavgift, t ex 120 kr

 Nätavgift varje månad, t ex 160 kr inkl moms

 Gruppavtalskostnad per månad, t ex 389 kr inkl moms

Det här exemplet ger då en månadskostnad på 160+389= 549 kr via Autogiro 
samt en årlig faktura på 120 kr.



Vad ska jag betala som inte har 

Gruppavtal?

Medlem som inte har Gruppavtal ska betala till Fiberföreningen:

 Årlig Medlemsavgift, t ex 120 kr

 Nätavgift varje månad, t ex 160 kr inkl moms

 Eget tecknat avtal med t ex Telia 449 kr/månad

Det här exemplet ger då en månadskostnad på 160 kr via Autogiro samt en 
årlig faktura på 120 kr till Fiberföreningen + en separat kostnad i det här 

exemplet till Telia per månad på 449 kr + rörliga avgifter.



Varför får jag betala extra till Telia trots att 

jag har Gruppavtal med Fiberföreningen?

 Gruppavtalet(idag genom Telia) är ett framförhandlat paket med ett 

basutbud av tjänster för Bredband, TV och Telefoni.

 Bredband går att teckna sig för högre hastigheter och då tillkommer 

separat avgift från Telia.

 TV är Telias paket Lagom som har ett urval av kanaler som kan förändras 

över tid man kan välja till fler kanaler och då tillkommer separata avgifter 

från Telia för det.

 Telefonin har uppkopplingsavgift och minutavgift om man inte tecknat sig 

för ett fastprisavtal även nummerpresentation kostar extra.


