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Information om indragning av fiber i Frösakulls by 

Lördagen den 15 juli 2017 genomförde Frösakulls by ekonomisk förening en extra 
stämma angående indragande av fiber på fastigheten Halmstad Fammarp 4:1 och för 
samtliga medlemmar i föreningen. Extra stämman gav styrelsen för föreningen i upp-
drag att teckna ett avtal med Telia Sverige AB angående fiberanslutningen. Detta av-
tal har nu undertecknats den 25 oktober 2017.  

När en fiberkabel grävts ned och en medieomvandlare installerats i huset (som krä-
ver ett eluttag för att fungera), får du som medlem tillgång till Telias ”öppna fiber”. Du 
får själv sen välja tjänsteleverantörer och då kan du som boende få tillgång till super-
snabbt bredband, digital-TV med ett brett utbud av tv-kanaler och telefoni. Du kan 
självklart avstå från att anlita någon av tjänsteleverantörerna om du inte vill använda 
möjligheterna som uppstår med indragning av fiber.  

Vid styrelsemötet den 2 oktober 2017 bestämdes att denna information skulle via 
brev skickas ut till samtliga medlemmar i föreningen. Tanken är att löpande informat-
ion om vad som händer i frågan om indragning av fiber, kommer att finnas på före-
ningens hemsida www.frosakulls by.se, på Facebook - Frösakulls By och skickas till 
en av dig angiven e-post adress. Har du inte möjlighet att få informationen via dessa 
kanaler kommer du få informationen via brev. 

Denna skrivelse kommer alltså att dels skickas ut via brev till samtliga medlemmar 
och dels via e-post till de som har anmält sin e-post adress till föreningen. Du som 
endast fått denna information brevledes har då inte meddelat din e-post adress till 
föreningen. Vänligen skicka ett meddelande till adressen info@frosakullsby.se och 
uppge din e-post adress så får du fortsättningsvis informationen om fiber dit. Genom 
att slippa skicka ut informationen via brev med porto, sparar föreningen pengar.  

I bilagan finns ett antal villkor som stugägaren måste beakta. 

Vi har en spännande tid att se fram emot. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Anders Lillieberg 
Ordförande  
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Följande villkor gäller för dig som stugägare: 

- Fiberkabel och kundplacerad utrustning får inte utan Telias skriftliga medgi-
vande flyttas från den plats där den installerats. Stugägaren står för risken vid 
skada på och förlust av fiberkabel och kundplacerad utrustning på stugan och 
dess tomt från den tidpunkt då fiberkabeln respektive den kundplacerade ut-
rustningen installerats. 
 

- Stugägaren får inte reparera eller utföra service på fiberkabel eller kundplace-
rad utrustning. Vid behov av reparation eller service ska stugägaren vända sig 
till den tjänsteleverantör som enligt avtal med stugägaren tillhandahåller 
bredbandstjänst till stugägaren. För det fall stugägaren inte ingått sådant avtal 
ska stugägaren i stället vända sig till Telia.  
 

- Stugägaren får inte utan Telias skriftliga samtycke göra påbyggnader på eller 
ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden 
från kundplacerad utrustning. Stugägaren ska följa de anvisningar som Telia 
från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av kundplacerad 
utrustning.  
 

- Stugägaren ansvarar för att förhindra att obehöriga personer ges tillgång till fi-
berkabeln och till kundplacerad utrustning och stugägaren ska omedelbart 
meddela Telia om så ändå sker. 
 
 

Definitioner: 

Med bredbandstjänster avses tjänsteleverantörs vid var tid tillhandahållna tjänster 
över öppen fiber. 

Med kundplacerad utrustning avses utrustning (inklusive programvara) som ägs el-
ler tillhandahålls av Telia och som placeras hos stugägaren för att möjliggöra tjänste-
leverantörs tillhandahållande av bredbandstjänster. 

Med tjänsteleverantör avses den som vid var tid enligt www.bredbandswebben.se 
tillhandahåller bredbandstjänster över öppen fiber 

 

OBS! 

Vid överlåtelse av stuga ska du som stugägare informera 
de nya ägarna om dessa villkor. 


