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Öppet Fibernät till Bokehall och Bokeslund  

Vill du ansluta ditt hus? 
 

 

 

Detta är en inbjudan till Informationsmöte på Allaktivitetshuset Älvkullen,  

Älvgatan i Höör, Tisdagen den 1 december 2015 kl 18:30 
 

Vi kommer då att presentera erbjudandet och ge er möjlighet att ställa frågor. Hans 

Magnusson, IT-strateg Höörs kommun, presenterar vad som pågår i kommunen. 

 

 

Välkommen till fiberriket 
 

Med öppet fibernät väljer du själv vem som ska leverera bredband, telefoni och TV med upp till 

1000 Mbit/s. Med fiber får du en framtidssäkrad bredbandsuppkoppling som klarar av att hela 

familjen surfar samtidigt, hur mycket som helst. 

 

Om du vill ha bredband under kortare perioder så finns olika typer av korttidsabonnemang.  

 

Om du inte vill ha bredband via fiber idag, så kan du ändå välja Fiberanslutning som en 

investering för framtiden. Du betalar då bara anslutningsavgiften, ingen månadsavgift 

tillkommer. 

 

Fiberanslutning i huset höjer värdet på fastigheten, och gör hela området mer attraktivt för 

inflyttning.  

 

 

Vad kostar det? 
 

Anslutningsavgiften vid beställning nu är 19 900 kr inkl. moms (18 900 kr efter rotavdrag). Obs. 

Rotavdraget följer gällande regler och kan komma att ändras under projekttiden. Anslutning i 

efterhand kostar minst 35 000 kr.  

 

Månadskostnad tillkommer för tjänsterna bredband, telefoni och TV beroende på dina egna 

val. Gå gärna in på www.skane.qmarket.se för mer information. 

 

 

När kommer fiber? 
 

För att få fiber till området krävs att 84 fastigheter ansluts. Om vi uppnår uppsatt mål senast 1 

mars 2016, så finns det möjlighet att vi har fiber inkopplat redan under 2016.  

 

Sista beställningsdag är 1 mars 2016. Gå gärna in på www.fibertillalla.se och gör en 

intresseanmälan redan nu eller kontakta områdesrepresentant Gunnar Jönsson via e-post eller 

telefon enligt nedan.  

http://www.skane.qmarket.se/
http://www.fibertillalla.se/
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Vem gör vad? 
 

Fibergruppen, en partner till Telia Sonera och Skanova Access, anlägger fibernätet och 

installerar utrustning för fiberanslutning.  

 

Zitius, som ingår i Telia Sonera koncernen, erbjuder ett öppet nät där kunden väljer mellan 

olika tjänsteleverantörer och deras utbud.  

 

Skanova Access står för ett långsiktigt ägande och drift av fibernätet.  

 

Arbetsgruppen bestående av Gunnar Jönsson, Johan Hallin, Marcus Sommer och Bente 

Jönsson fungerar som kontaktpersoner/områdesrepresentant för fiber till Bokehall - Bokeslund.  

 

Vi, alla fastighetsägare inom området, skriver individuellt avtal om fiberanslutning med 

Fibergruppen och väljer själva operatör och tjänster via de säljkanaler som finns tillgängliga. 

 

 

Har du frågor? 
 

Kom på mötet och ta del av den information vi kan ge där.  

 

Ta kontakt med någon av oss i arbetsgruppen eller skicka ett mail till styrelsen@halla-

bokehall.se så ska vi försöka svara eller slussa frågorna vidare till de som kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdesrepresentant: 

Gunnar Jönsson 

Tel 070 575 0522 

 

Epost styrelsen@halla-bokehall.se 

Hemsida www.bokehall.se 
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