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Beställning av Fiberanslutning i området Bokehall - Bokeslund  
 
Fibergruppen AB 556897-3829 installerar fibernät i samarbete med TeliaSonera Skanova Access och Zitius 
Service Delivery AB. Zitius ingår i TeliaSonerakoncernen och erbjuder Öppet Nät med flera olika 
tjänsteleverantörer via www.zitius.se  
 
Priset för en fiberanslutning är 19900 kr och innefattar fiberdragning in i fastigheten, med fiberjack placerat i 
fastigheten samt installation av kundutrustning. Fibergruppen förbehåller sig rätten att frånträda avtalet med 
omedelbar verkan om inte anslutningsgraden för området uppnås. Fibergruppen fakturerar en engångsavgift 
på 5000 kr när schaktarbetet påbörjas i området och sedan 5000 kr när inomhusinstallation är genomförd. 
Samt slutbetalning först 30dagar efter det att Fibergruppen har färdigställt hela installationen. Jag har tagit del 
av bifogade Allmänna villkor för Fibernät och beställer härmed följande tjänst: 
 

Fibernät för 19 900 kr ink moms.  ( efter Rot 18 900 kr ) OBS Om regelverket ändras gäller de 
nya reglerna för Rot och kan då komma att påverka avdraget för Er.  
Jag/Vi har fått information om hemförsäljningslagen.   
Jag/Vi godkänner Fibergruppens allmänna villkor. 
 
Jag/Vi är berättigade till rotavdrag. Rot avdraget beräknas till ca 50% av 2000 kr   
 

 
  Boende/ 

Installationsadress 
Fastighetsägare/ 
Faktureringsadress 

Personnummer/Organisationsnummer 
 

  

Förnamn 
 

  

Efternamn 
 

  

Adress 
 

  

Postnummer 
 

  

Postadress 
 

  

Hemtelefon 
 

  

Mobiltelefon 
 

  

E-post 
 

  

Fastighetsbeteckning där 
fiberanslutningen ska installeras 

 
 

  
Permanent boende 

 

 
Sommarboende 

 
 
 
Fastighetsägares namnteckning …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ort och datum  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Skriv under och lämna till Bokehalls Samfällighetsförening, Bokeslundsvägen 14, 243 93  HÖÖR 
  

http://www.zitius.se/
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Fibergruppen Sverige AB 
Importgatan 48, 60228 Norrköping 
Direkt 011-4707233 
jonas@fibergruppen.se  
Växel 011-4707230 
www.fibergruppen.se 
 
 
 
Avtalet gäller fastigheter inom området Bokehall - Bokeslund markerat med rött nedan. Arbetet planerar vi att 
påbörja inom två månader efter att anslutningsgraden för området uppnås, som lägst 84 st fastigheter. 
 
Fibergruppen kommer kontakta Er som beställer fiber personligen vid två tillfällen, dels för att gå igenom 
grävning på er tomt samt även inkoppling av fiber i er fastighet.  
 
Är du intresserad eller har några funderingar så vänligen kan ni kontakta Er områdes representant enligt nedan. 
 

 
 
 
 
Områdesrepresentant: 
Gunnar Jönsson 
Tel 070 575 0522 
 
Epost Styrelsen@halla-bokehall.se 
Hemsida www.bokehall.se 
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