
Intresseanmälan och 
beställning



Intresseanmälan Kan göras på flera sätt: 

 Gå in på www.fibertillalla.se
 Skriv in din gatuadress och fyll i uppgifter

 Hittar du inte din adress, kontakta styrelsen

 Kontakta Områdesrepresentant och anmäl ditt intresse: 
 Gunnar Jönsson på telefon 070 575 0522

 E-post styrelsen@halla-bokehall.se

 Skriv en lapp och lämna på samma sätt som Vattenavläsningen

Du får en bekräftelse på din Intresseanmälan

mailto:styrelsen@halla-bokehall.se


Fibertillalla.se



Beställning
Beställning av fiberanslutning (bindande):

 Avtal med Fibergruppen

 Pris 19 900 kr, 18 900 kr efter Rot (skatteregler)

 Namnteckning, samtliga delägare alternativt fullmakt

 Lämnas till Bokehalls Samfällighetsförening 

Avtal finns för nerladdning på www.bokehall.se

Vill du ha avtalet med post, kontakta styrelsen

Du får en bekräftelse på din Beställning



Fyll i 
Skriv under 

Lämna till 
föreningen



Avtal med 
Fibergruppen

Avtalet inkluderar

 Grävning på tomten, återställning (ej ytskiktet)

 Fiber in i fastigheten, fiberjack

 Installation av kundutrustning (Mediaomvandlare)

Fibergruppen fakturerar

 5 000 kr när schaktarbete påbörjas i området

 5 000 kr när inomhusinstallationen är klar

 Slutbetalning 30 dgr efter att hela installationen är färdigställd



Området
Bokehall
Bokeslund

Avtalet gäller för av Fibergruppen definierat område

 Tydlig avgränsning, totalt 165 fastigheter

 Intresserade utanför området kontaktar Fibergruppen för offert

Anslutningsgrad för att påbörja arbetet:

 84 fastigheter 

 51% av totala antalet fastigheter

 59% av antalet bebyggda fastigheter



Karta över 
området



Tidplan

Tidplan

 Vid beställning senast 2016-03-01 är fiber möjligt under 2016

 Fibergruppen planerar att påbörja arbetet inom två månader efter 
anslutningsgraden uppnåtts

Personligt besök vid två tillfällen:

 Gå igenom grävning på tomten, skriva markavtal

 Inkoppling av fiber i huset



Allmänna 
Villkor

Fastighetsägarens åtaganden:

 Om flera delägare, inhämta fullmakt om rätt att ingå avtal

 Hålla med fastighetsbeskrivning, ritning över tomt och hus

 Återställning av ytskikt (t ex asfalt, plattor, gräs, träd och buskar)

 Eluttag i anslutning till Kundplacerad utrustning

Äganderätt:

 Fiberkabel, kanalisation och kundplacerad utrustning ägs av 
Fibergruppen



Ångerrätt

 Vid beställning av fiberanslutning gäller hemförsäljningslagen

 Hemförsäljningslagen ingår i Lag om distansavtal och avtal 
utanför affärslokal

 Ångerrätt 14 dagar

 Ångerfristen börjar löpa tidigast när du har fått information om 
ångerrätten (skriver på avtalet)

 Läs mer på Konsumentverket.se



Följ intresset

Bokehall.se

Prata med 
grannar



Vad händer sedan?



Du väljer

Du väljer själv tjänsteoperatör och typ av tjänster:

 Bredband upp till 1000 Mbit/s, telefoni och TV

 Korttidsabonnemang för den som vill ha bredband under korta 
perioder 

 Månadskostnad tillkommer beroende på dina val

Den som inte vill ha bredbandstjänster idag, men har 
fiberanslutning som en investering för framtiden:

 Betalar bara anslutningsavgiften

 Ingen månadsavgift tillkommer



Beställa 
tjänster

Beställa tjänster kan görs på tre olika sätt:

 Gå in på kundportalen www.skane.qmarket.se och välj bland 
utbudet av tjänsteoperatörer och tjänster

 Kontakta din vanliga Internetleverantör och få hjälp med 
beställning

 Ring Bredbandsrådgivaren och få personlig hjälp att hitta rätt i 
djungeln av utbud



QMarket


