
Rackeby, Gösslunda, Skalunda, Strö 
(RGSS) Bredbands ek Förening 

erbjuder dig att ansluta din fastighet till 
fibernät för bredband, TV och telefon 

 



Vad har förening gjort hitintills 
En resume´ 
• Bildade av ekonomisk förening, RGSS  (Rackeby, Gösslunda, Skalunda, 

Strö) Bredband Ekonomisk Förening (mars 2010) 
• Formalia kring föreningen ordnad (orgnr. Bankkont, mm) samt styrelsen 

konstituerad (april 2010) 
• Ansökan till Leaderprogrammet för att stödja projekteringen.2010-04-27 
• Medlemsvärvning till föreningen, 500kr inbetalning, Utskick av information 

och inbetalningsanmodan 2010-04-28 
• Bildande av arbetsgrupp för avtalsfrågor 2010-05-04 
• Avslag på ansökan hos Leader! Otroligt! Ett perfekt projekt ! 2010-05-31 
• Projekteringen startad GR Telekonsult AB gör jobbet 2010-06-04 
• Ansökan till jordbruksverket om bidrag för att bygga bredband 2010-06-23 
• 1:a projekteringen avslutad 2010-07-12 
• Anbudsunderlag framtaget 2010-07-27 
• Ansökan om bidrag för kanalisation inskickad 2010-09-05 
• Anbud på entreprenad inkomna 2010-09-13 
• Bidrag för kanalisationen godkänns av PTS 1,2 miljoner 2010-10-11 
• Möte med anläggningsentreprenörerna hålls 2010-10-28  
• Markägarmöte har varit i Rackeby bygdegård 2010-11-09 
• Extrastämma torsdag 2010-11-25 kl 18 Beslut om att fortsätta projektet! 
 
 
 

 
Vad är kvar att göra 

feb       Teckna bindande avtal med de som vill ha fiber 
 
feb        Markavtal tecknat med berörda markägare 
 
feb         Antagande av entreprenör  
 
mars - juni  Etapp indelad byggnation  
 
mars -juni  Genomföra byggnationen  
 
april-juli  Starta upp nätet  
 



Fördelarna med fiber 

 
”Internet är den största innovationen sedan boktryckarkonsten” 
 
Citat 1 
”Varför bygga ett nytt nät då det redan finns telefonkablar till varje hus? 
Svaret är mycket enkelt: Kapaciteten räcker inte i kopparkablarna. Inte heller 
radioteknik klarar framtida behov. Det är bara optisk fiber som är 
framtidssäker. Det lönar sig inte att vänta på nya tekniska uppfinningar. 
Naturlagarna sätter oöverstigliga gränser för vad som kan åstadkommas. Optisk 
fiber har en potential som är ca 50 miljoner högre än annan teknik. Redan nu 
kan man överföra 10 000 långfilmer per minut över en enda fiber. Det blir 
nödvändigt att bygga optiska fibernät förr eller senare. De som bygger nu 
kommer att ha en betydande konkurrensfördel framöver jämfört med de som 
är långsammare.” 
Författare: Nisse Husberg, Teknisk doktor och docent vid Tekniska högskolans 
avdelning för datateknik i Finland. 
 
 
Citat 2 
”Fiber gör det möjligt för småföretagare och enskilda hushåll att effektivt 
kommunicera elektroniskt med omvärlden. Det är en lösning som ger snabb 
elektronisk information (Internet), billig telefoni och smart TV innehav. 
 
Fiber är en förutsättning för ett modernt, konkurrenskraftigt företagande som 
också måste vara prioriterat på landsbygden. Fiber/bredband kommer att göra 
våra fastigheter mer attraktiva för köpare. ” 
 
 
IT-kommissionen: Fiberoptik ett måste! 
”ADSL- ett steg på vägen men duger inte på längre sikt. Jämförelse med den 
överföringskapacitet som fiberoptiska kablar kan erbjuda förbleknar alla andra 
alternativ. 
En enda optisk fiber, tunn som ett hårstrå, kan idag överföra bortåt 3 200 
miljarder bitar (3 200 000 megabit eller 3,2 terabit) per sekund, motsvarande 
mer än 50 miljoner vanliga modem eller mer än 5 miljoner ADSL-anslutningar. 
Det ger, redan med dagens teknik, en i praktiken obegränsad kapacitet 
 
 
 
 
 



Tjänsteleverantörer och tjänster 
 
Det som är klart idag, är att följande leverantörer kommer 
att finnas att välja mellan: 
 
Bredbandstjänster 
 

              
 

       
 
TV 
 

        
 
IP telefoni 
 

                    

           med flera ! 

Månadskostnader för tjänsterna är idag: 
 
Bredband  från 199kr 
TV   från 135kr 
IP-telefon  från 29kr 



Vad kommer det att kosta 

 
Anslutningskostnad: 
 
Hela projektet är beräknat till 6,5 miljoner.  
 
Bidrag fås från Staten, Länsstyrelsen, Post och 
telestyrelsen, Lidköping Kommun samt EU.  
 
Kalkylen idag bygger på 125 st fastigheter som vill ansluta 
sig. 
 
Kostnaden per fastighet är 52.000kr minus bidrag på 
31.000kr, summa: 21.000kr 
 
Vi beräknar därför att kostnaden för dig kommer att 
stanna på max 25.000kr inkl moms. 
 
Att låna detta belopp av din bank, är för denna typ av 
investeringar, i allmänhet inga problem. 
 
Bästa ränta ges förstås av att belåna fastigheten. 
 
 
Månadskostnad: 
 
Medlemsavgift till RGSS bredbandsförening beslutas av 
föreningsstämman varje år. Just nu är den 100kr/år. 
 
Till detta kommer också månadskostnader för de tjänster 
som du väljer att använda, se sidan till vänster. 
 
 



Varför skall du INTE vänta 

 
Det är nu som vi har tillgång till bidragen från stat och EU 
vid ett senare tillfälle finns inte dessa utan 
anslutningsavgiften landar då snarare kring 50.000kr 
 
Det är NU vi har chansen. Det kommer inte att bli 
billigare! 
 
Om för många tackar nej, så kommer det inte vara möjligt 
att bygga nätet. Detta medför att hela eller vissa delar av 
nätbyggnaden inte blir ekonomiskt genomförbart. 
 
Tänker du att trådlöst kommer att bli ett alternativ, 
speciellt efter all reklam… Trådlöst kommer inte att vara 
ett alternativ till fiber! Läs på sid 3 
 
Vill du prata och fråga någon i föreningen? 
 
 
Ordförande  
Fredrik Carlsson  fredrik@skalunda.se  070-2445535 
Kassör  
Anders Widestrand  anderswidestrand@telia.com  0510-60982 
Sekreterare 
Christer Schön     070-5508434 
David Andreae  davidandreae@spray.se 070-3580637 
Jonas Lind  jonal@algonet.se  0510-21177 
Lars Svensson  info@valex-plast.se 0510-16230 
Niklas Sandin  niklas.s72@hotmail.com 070-2009972 
Sören Lilja  soren.lilja@telia.com 070-3281067 
Tommy Wångdahl  tommy@skalunda.se 070-5222419 
 
Läs mer på vår hemsida 
WWW.skalunda.se/RGSS 
 

mailto:fredrik@skalunda.se
mailto:anderswidestrand@telia.com
mailto:davidandreae@spray.se
mailto:jonal@algonet.se
mailto:info@valex-plast.se
mailto:niklas.s72@hotmail.com
mailto:soren.lilja@telia.com
mailto:tommy@skalunda.se


Om och men. 

Vad kan stoppa fibern till dig 
Några saker kan fortfarande stoppa dig från att få fiber 
indraget. 
 

1. För få anmälda i ditt närområde. 
 
Lösning: Tala med dina grannar och försök få med 
flera 

 
 

2. Markägare som inte tillåter fiberdragningen eller 
ställer för höga krav på nätet 
 
Lösning: Finna annan väg  

 
 

3. Specifika och extra ordinära kostnader för att nå din 
fastighet 
 
Lösning: Ju fler medlemmar som är med i projektet 
ju fler ”konstiga” anslutningar tål projektet. 



Anslutningsavtal i 2 exemplar 

Klipp ut o skicka in båda avtalen före 
2011-02-28 

Några korta och viktiga punkter om Anslutningsavtalet 
 

1. Genom att skriva under anslutningsavtalet förbinder du 
dig att ta emot leveransen av fiberanslutningen. Du kan i 
princip inte backa ur detta utan att få vissa kostnader. 
 

2. I föreningens stadgar står att du i samband med tecknande 
av anslutningsavtalet skall betala 5.000kr, vilket är en 
delbetalning av anslutningsavgiften. Använd det bifogade 
inbetalningskortet. 
 

3. Föreningen kan bryta avtalet om det visar sig vara 
omöjligt att nå din fastighet pga tillträde eller för stora 
kostnader. Varvid delbetalningen på 5000kr återbetalas. 

 
4. Grävning på den egna tomten. Föreningen står för och 

utför grävjobbet på tomten. MEN du skall delta i arbetet 
och det är du som ansvarar för ev. skador på gräsmatta och 
t.ex. omärkta kablar och rör. Vill du inte ha en (liten) 
maskin på tomten så måste du gräva själv. Du står också 
för återställningen, krattning och gräsfrön mm. 
 

5. Skicka eller lämna anslutningsavtalen senast 2011-02-28 
 

Till 
RGSS ekonomiska förening 
c/o Fredrik Carlsson 
Skalunda Backåsen 

531 98 LIDKÖPING 

Eller lämna det till någon av styrelsen! 



Anslutningsavtal 
Detta avtal är upprättat mellan ____________________________________________ (nedan kallad Medlemmen) och 
RGSS ek. Bredband (nedan kallad Föreningen). 
 
Avtalets syfte 
Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten ____________________________________ (nedan kallad Fastigheten) 
till stamledning. 
 
Allmänt 
Föreningen skall bygga ett kommunikationsnät i samarbete med Lidköpings kommun bredband baserat på optisk fiber. 
Föreningen ansvarar för och upprätta gemensamma avtal för samtliga medlemmar i enlighet med nedanstående regler. 
Under byggnationen finansierar Föreningen anläggningen med pengar som medlemmarna betalat in i form av 
kontantinsats och resterande belopp av anslutningskostnaden. 
 
Avtalsregler 
§ 1. Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar. 
 
§ 2. Medlemmen investerar sin del av den totala anläggningskostnaden.  
 
§ 3. Den kalkylerade anläggningskostnaden får vid byggstart maximalt uppgå till 25 000 kr per anslutning. Redovisning 
utav kalkyl och beslut om utdebitering av kontantinsats tas vid en stämma. 
 
§ 4. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom Fastigheten. 
 
§ 5. Medlemmen ansvarar för förläggning utav levererad slang och kabel inom Fastighetens tomtmark. Medlemmen skall 
deltaga i arbetet på tomt samt utmärka hinder för grävningen. Medlemmen deltager och är behjälplig med indragning i 
byggnad samt väggmontering utav Mediaomvandlaren enligt instruktioner som Föreningen tillhandahåller. Medlemmen 
skall vara behjälplig vid installation av Fiber och anslutning av Mediaomvandlaren. 
 
§ 6. Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar. Sådant 
utträde påverkar inte Medlemmens ansvar för eventuellt tecknad revers eller kontant insats för byggande av anläggningen. 
Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband med byggnationen. Är fastigheten 
redan ansluten kan för nyttjande av anläggningen därefter ett särskilt nyttjandeavtal för icke medlem tecknas med 
Föreningen efter särskild prövning och villkor gällande för icke medlem. 
 
§ 7. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall dras inför Lidköpings tingsrätt.  
 
§ 8. Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för byggstart och 
byggnation av kommunikationsnätet enligt ovan inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin del utav de kostnader 
Föreningen kan ha ådragit sig. 
 
§ 9. Det ekonomiska ansvaret för den förlagda kabeln enligt § 4 och förläggningsplikten utav kabeln enligt § 5 kan 
justeras genom att ett Markavtal upprättas mellan Föreningen och Medlemmen. 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Ort och datum  ____________________     Ort och datum ____________________ 
För Medlemmen     För Föreningen 
 
__________________________________                  ________________________________ 
Personnummer     Ordförande / Fredrik Carlsson 
 
__________________________________                   ________________________________ 
Adress      Kassör / Anders Widestrand 
 
__________________________________ 
Namnunderskrift 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anslutningsavtal 
Detta avtal är upprättat mellan ____________________________________________ (nedan kallad Medlemmen) och 
RGSS ek. Bredband (nedan kallad Föreningen). 
 
Avtalets syfte 
Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten ____________________________________ (nedan kallad Fastigheten) 
till stamledning. 
 
Allmänt 
Föreningen skall bygga ett kommunikationsnät i samarbete med Lidköpings kommun bredband baserat på optisk fiber. 
Föreningen ansvarar för och upprätta gemensamma avtal för samtliga medlemmar i enlighet med nedanstående regler. 
Under byggnationen finansierar Föreningen anläggningen med pengar som medlemmarna betalat in i form av 
kontantinsats och resterande belopp av anslutningskostnaden. 
 
Avtalsregler 
§ 1. Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar. 
 
§ 2. Medlemmen investerar sin del av den totala anläggningskostnaden.  
 
§ 3. Den kalkylerade anläggningskostnaden får vid byggstart maximalt uppgå till 25 000 kr per anslutning. Redovisning 
utav kalkyl och beslut om utdebitering av kontantinsats tas vid en stämma. 
 
§ 4. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom Fastigheten. 
 
§ 5. Medlemmen ansvarar för förläggning utav levererad slang och kabel inom Fastighetens tomtmark. Medlemmen skall 
deltaga i arbetet på tomt samt utmärka hinder för grävningen. Medlemmen deltager och är behjälplig med indragning i 
byggnad samt väggmontering utav Mediaomvandlaren enligt instruktioner som Föreningen tillhandahåller. Medlemmen 
skall vara behjälplig vid installation av Fiber och anslutning av Mediaomvandlaren. 
 
§ 6. Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar. Sådant 
utträde påverkar inte Medlemmens ansvar för eventuellt tecknad revers eller kontant insats för byggande av anläggningen. 
Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband med byggnationen. Är fastigheten 
redan ansluten kan för nyttjande av anläggningen därefter ett särskilt nyttjandeavtal för icke medlem tecknas med 
Föreningen efter särskild prövning och villkor gällande för icke medlem. 
 
§ 7. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall dras inför Lidköpings tingsrätt.  
 
§ 8. Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för byggstart och 
byggnation av kommunikationsnätet enligt ovan inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin del utav de kostnader 
Föreningen kan ha ådragit sig. 
 
§ 9. Det ekonomiska ansvaret för den förlagda kabeln enligt § 4 och förläggningsplikten utav kabeln enligt § 5 kan 
justeras genom att ett Markavtal upprättas mellan Föreningen och Medlemmen. 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Ort och datum  ____________________     Ort och datum ____________________ 
För Medlemmen     För Föreningen 
 
__________________________________                ________________________________ 
Personnummer     Ordförande / Fredrik Carlsson 
 
__________________________________                 ________________________________ 
Adress      Kassör / Anders Widestrand 
 
__________________________________ 
Namnunderskrift 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Citat 1
	Citat 2

