
Till markägare i Högerud och Dalen, Arvika kommun 
 
 
Kära markägare! 
 
Som ni säkert känner till pågår en av de största infrastruktursatsningarna i Sveriges 
historia. Ca 700 föreningar spridda över hela landet befinner sig i olika stadier av den 
mödosamma processen att anlägga ett fibernätverk. Ambitionen är att erbjuda  
fiberanslutning till alla fastigheter som är intresserade.  
 
Högerud Fiber Ekonomisk Förening har slagit sig samman med tidigare Dalen Fiber 
och därigenom fått ett större och mera sammanhängande område. Vi har i en 
gemensam ansökan begärt statligt bidrag (vilket kan innebära stöd på 50% av 
investeringen). Vidare har en begäran om upphandling i samverkan med kommunen 
inlämnats. 
 
Som boende/fastighetsägare/markägare i Högerud/Dalen har ni säkert redan tagit 
ställning i fiberfrågan. Oavsett om ni är intresserade av att själva ansluta er till 
fibernätverket eller inte, kan en fibernedgrävning beröra er fastighet. 92 % av dem 
som är åretruntboende har redan anmält intresse för anslutning. 
 
Tyvärr kan ingen av landets fiberföreningar erbjuda någon ersättning för eventuell 
nedgrävning av fiber.  
Vi, som ideellt arbetande styrelse, kan bara vädja om er medverkan till att bygga en 
framtida tillvaro som är attraktiv att bo och verka i. 
 
Bifogas: 

• En karta som preliminärt visar var fibernätet planeras att dras fram. 
           Vi är givetvis intresserade av era synpunkter och kunskaper om var man       
           lämpligast kan gräva ned fiberkabeln. 

• Markägaravtal. Vi hoppas och förmodar att ni godkänner fibernedgrävning på er 
fastighet oavsett om ni själva önskar fiber eller ej.  

• Kontaktlista med personer i styrelsen och områdesansvariga (vi har delat in 
Högerud/Dalen i mindre sammanhängande områden). Ni kan när som helst 
kontakta någon av dem och diskutera den tänkta fiberdragningen. 

• Arvika kommuns fiberinformation. 
   
Som sagt, vi hoppas på er medverkan och att vi gemensamt kan bidra till att göra 
Högerud och Dalen ännu mer attraktivt att bo och verka i! 
Vi ber att ni undertecknar och returnerar ett originalavtal, till vår fiberförening.  
OBS! Glöm inte att skriva upp alla fastighetsbeteckningar, som berör ägaren, på avtalet. 
Frankerat svarskuvert medföljer. 
   Adress:  Högerud Fiber Ekonomisk Förening 
    c/o Christina Svanström 
    Humslid Nordstuga 1 
    671 95 Klässbol 
 
Styrelsen för fiberföreningarna i Högerud och Dalen  
 


