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Projekt status 
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Beslut 
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Ta in offerter   
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projektet 
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Kontakta 
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April 2016 Byggstart 2016-05-09 Klart 2017-11-08 2014-03-17 



Översikt av fibernätet Högerud-Dalen 



Översikt av fibernätet Högerud-Dalen 



Fakta om Högerud-Dalen fibernät 

• Grävning/plöjning ca 70 km 
• Fiberlängd ca 128 km 
• Totalkostnad ca 13,5 MSEK 
• Del av Arvika Kommun Stammnät 
• Antal anslutningar (dvs fastighetspunkter med 

installerad mediabox) : 357 
 



Fakta om Högerud-Dalen fibernät 

• Antal anslutningar (dvs fastighetspunkter 
med installerad mediabox) : 357 
– Permanentboende av dessa: 247 
– Fritidsboende av dessa: 100 
– ”Extraanslutningar” (typ kontor, lillstuga): 10 

• Antal medlemmar: 331 
– ett antal medlemmar har 2 fastigheter, i något 

fall 3 (anslutningar) 
• Antal fastigheter som anslutits till 

tjänsteleverantör (329 fastigheter) 



Vad kostar det per ansluten fastighet? 
• Insats Högerud Fiber 

– Engångskostnad för grävning, fiberdragning, inkoppling i 
fastigheten (Grävning på egen tomt ingår) 

– 12.000:-, exklusive mediabox  
• Anslutningsavgift Arvika KommunNät AB 

– 1000:- (mediabox) 
• Medlemsavgift Högerud Fiber  

– Administration kostnader: 200:-/år 
• Service avgift Högerud Fiber 

– Löpande kostnader för fibernät drift 
– 50:-/månad (privatpersoner), 100:-/månad (företag)  

• Avgift till tjänsteleverantör (T.ex Boxer, Banhof, …) 
– Beroende på valda tjänster samt leverantör 



Övriga frågor samt information 
• Vid fel skall våra medlemmar kontakta sin 

valda tjänsteleverantörer för felanmälan. 
• Vi är ansluta till ledningskollen: 

– det är viktigt att anmäla dit innan man gräver 
www.ledningskollen.se 

• Slutbesiktningsprotokoll finns på vår hemsida 
fiber.hogerud.se 

• Nya anslutningar:  
– fråga styrelsen som hanterar fall per fall 

 
 

http://www.ledningskollen.se
http://fiber.hogerud.se/


Fler frågor… 
▪ Högerud Fiber informerar i första hand sina 

medlemmar via föreningens hemsida  
http://fiber.hogerud.se samt via e-mail 

▪ Fråga gärna…  
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Rimo  070-221 00 98  rimo@algonet.se 
Bo Nilsson   070-590 56 26  bo-n@live.se 
Christina Svanström    070-333 59 66  chrsvan@hotmail.com 
Olof Hedelin  076-767 28 44  olof.hedelin@live.se 
Lars Johansson   070-668 21 20  larsejohansson@tele2.se 
Tore van Baalen  070-003 44 00  torevanbaalen@gmail.com 
Jan Jonsson  070-574 94 24  salikon@mendrix.se 
Ingvar Nilson  070-571 52 17  ingvar@hungvik.se 
Holger Torstensson  070-366 13 41  holger.torstensson@wsp.com 
Jan Nilsson  070-666 03 22  jan.anna@telia.com 
Andreas Martelius  070-549 04 51  andreas.martelius@tele2.se 
Bengt Ekman  070- 300 42 46  bengt@meraflyt.se 
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