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Av förekommen anledning vill vi börja med att klargöra att vi heter Skövde Fiber AB, kommunens fiberbolag heter Skövde 

Stadsnät. Det är kommunen som agerar i Timmersdala, vi agerar på landsbygden öster och sydost om Skövde, samt i 

tätorterna Värsås, Igelstorp och Segerstorp. 

Det har florerat en hel del rykten om både det ena och det andra, och det har i sin tur lett till missuppfattningar, som vi i 

styrelsen fått lägga onödigt mycket energi på. Vi vill med detta brev klargöra vad som gäller, och ge er alla som vill dra in 

framtiden i sina hus lite feedback. På grund av problem med Lantmäteriets databas, samt överföring till vårt eget 

ekonomisystem, har det dragit ut på tiden. Detta gör dock i praktiken ingenting, då deltagarantalet i området fortfarande 

inte kommit upp tillräckligt för att sätta plogen i backen. 

Enligt projekteringen jobbar vi fortfarande mot ett riktpris på 23.000:-. Det slutliga priset är dock helt beroende på hur 

många vi blir som vill ha fiber.  

Vi har ett tak på 30.000:- som INTE får överskridas.  

Vi kommer själva sköta drift och underhåll på vårt fibernät, så att vi kan garantera alla delägare absolut bästa service.  

Som vi redan informerat om, ombesörjer man grävning på sin egen tomt, alltså från tomtgräns/staket in till sin fastighet, 

samt även håltagning där man anser vara lämpligt. Allt materiel för anslutning av fibern ingår i priset, även inkoppling inne i 

fastigheten. Se hemsidan för mer info om detta.  

Vi har redan sökt bidrag från Jordbruksverket, sedan vet vi inte om vi får det, men vi hoppas naturligtvis på ett bidrag som 

kan reducera vår investering. 

Vi tillämpar ”solidarisk prisbild”, vilket betyder att alla aktieägare kommer att betala EXAKT lika mycket för sin 

fiberanslutning, oavsett om man bor i Igelstorps tätort eller var som helst ute i skogen. Lika åt alla är ett av våra motton, 

andra mottot är att vi tillfrågar ALLA inom vårt område. För att säkerställa att alla verkligen blivit tillfrågade, kommer vi att 

vilja ha ett aktivt nej för de som avstår fiber, likväl som vi har aktieägaravtalet för de som väljer att dra in framtiden i sina 

hus. 

Vi har redan gjort intervjuer med entreprenörer som ska plöja/gräva, om hur de skulle utföra arbetet om de får jobbet, 

liksom att vi haft ute kommunikationsoperatör (KO) för information om sin verksamhet. En KO möjliggör för en 

tjänsteleverantör att leverera önskat utbud till oss genom vår fiber. Exempel på tjänsteleverantörer är Telia, Boxer, Com 

Hem och Bredbandsbolaget. Exempel på kommunikationsoperatörer är Zitius och Open Universe.                                             

Vi har dessutom börjat med markupplåtelseavtalen. 

Dock är, som sagt, anslutningsgraden fortfarande för låg, därför ber vi nu verkligen alla om hjälp med att försöka få med 

de som ännu inte bestämt sig för att dra in fiber. Är det någon som inte behöver fibern idag, rekommendera då att de drar 

in den och sen låter den ligga vilande, för då kostar det ju inget förrän den dag man vill aktivera den. 

Vi kommer att ha ”stormöten” med Zitius (de är en KO), där vi bjuder in alla enligt nedan:                                                     

(passar det inte dig den kvällen ”ditt område” är tänkt, kom i så fall på ett av de andra tillfällena) 

Tisdag 3 november i Värsås gummiverkstad 17.30 för Igelstorps-bygden 19.30 för Värsås-bygden 

Onsdag 4 november i Värsås gummiverkstad 17.30 för Segerstorps-bygden 19.30 för Varola-bygden 
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