
Informationsbroschyr 

RGSS bredband tillsammans med RGVA vatten och avlopp 
 

Varför fiberanslutning nu 

Det kommer aldrig att bli billigare än nu. Grävningen samordnas med VA projektet. Det finns inga 

krav på att köpa bredbandstjänster, men förr eller senare kommer du att behöva bredbandsnätet. 

Förutom de vanliga tjänsterna som finns idag internet, TV och telefon kommer inom kort andra typer 

av tjänster såsom larm, välfärdstjänster, sensorer, avläsningar av mätare, inomhusklimat mm mm.  

 

Avtalet och Priset 

Avtalet och priset är beräknat på att det är 70 fastigheter som ansluter till bredbandet. Blir det 

många avhopp så måste vi räkna om priset igen. För att inte behöva göra detta om några få inte vill 

vara med är det ett prisspann i avtalet mellan 25.000 och 28.000kr. Alla får betala samma, ju fler som 

är med desto billigare blir det. Men lägre än 22.000kr blir det aldrig. 

Visar det sig att priset hamnar ovanför prisspannet så kommer det ett nytt avtal som du då får ta 

ställning till. 

 

Snabbt svar 

Grävningen för VA börjar den 2:e oktober och därför är det brådis med svar om man vill vara med på 

bredbandet.  

 

Föreningen 

Du blir medlem i den ekonomiska föreningen RGSS bredband. Det är en årsavgift på 100kr (2017) och 

en insats på 500kr dessa kommer på första delbetalningsfakturan. 

www.rgss.se 

 

Vilka tjänster finns det  

Besök sidan www.openbit.se 

Det är denna portal som fibernätet är ansluten till. 

Bredband, TV och telefon är de vanligaste tjänsterna. Åter igen, det finns inga krav på att köpa 

bredbandstjänster, man väljer det man behöver. 

http://www.openbit.se/


Hur gör man på tomten 

Den gemensamma grävningen för VA och bredband stannar vid tomtgränsen du skall själv gräva ned 

fiberslangen fram till huset och du skall själv borra hål och dra in slangen i huset. Materialet får du 

förstås.   

Undantag är Hyllingsund där denna grävningen stannar vid den gemensamma avloppsbrunnen så i 

Hyllingsund skall du själv/tillsammans gräva fram till denna avloppsbrunnen, material får man 

förstås.  

 

 



Var är en lämplig anslutningspunkt in i huset 

 

 

 

 

 

 



Hur gör man i huset 

 


