
HEJ TJÄLLMO!
NU KAN VI 

ÄNTLIGEN 
ERBJUDA ER EN 

FIBERANSLUTNING!



...och mycket mer!

Vi ger dig möjlighet att 
dra nytta av framtidens 
digitala tjänster...
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Villakonceptet
Att fiberansluta en fastighet behöver inte 
vara svårt. VÖKBY Bredbands villakoncept 
är framtaget för att göra det så enkelt och 
bekvämt som möjligt för villaägare att 
installera fiber.

Vi löser alla detaljer!
VÖKBY Bredband tar hand om alla 
praktiska detaljer kring installationen 
av fiberanslutningen i huskroppen. Ni 
behöver inte oroa er över komplicerade 
moment som projektering, grävning, 
fibersvetsning, montering eller 
installation.

Det enda ni behöver göra är att 
anmäla ert intresse inom den utsatta 
tidsperioden 2019-08-15 genom att 
underteckna det bifogade mark- och 
fiberavtalet. Resten sköter vi!

Aldrig förr har det varit så smidigt 
att installera fiber och få tillgång 
till en modern och framtidssäkrad 
Internetlösning.



Steg för steg...
Steg 1: Information
informationsmöte där VÖKBY Bredband berättar om 
den planerade utbyggnaden och vad det innebär att 
installera en fiberanslutning. Vid mötet presenterar 
VÖKBY Bredband tjänsteutbud, utrustning och erbjuder 
möjlighet att ställa frågor. En inbjudan skickas separat 
senare i sommar.
Steg 2: Mark- och fiberavtal
I samband med beställning undertecknar du ett mark- 
och fiberavtal. Avtalet tillåter VÖKBY Bredband att 
gräva på din tomt i den utsträckning som behövs för att 
slutföra fiberinstallationen. 
Steg 3: Grävning och blåsning av fiber
Grävning och förläggning av slang på tomt kommer 
att ske efter att VÖKBY varit på plats och gjort en 
tomtprojektering i samförstånd med fastighetsägaren.
Du blir kontaktad för tidsbokning.
När all grävning är klar kommer fiber att blåsas till varje 
fastighet. 

Steg 5: Beställa tjänster
Du kan beställa tjänster via vår hemsida www.vokby.se. 
Det går även bra att kontakta vår kundservice på 
0142-680 680. Beställer du tjänst i samband med 
fiberbeställningen bjuder vi på startavgiften 495 kr! 

Steg 4: Installation
Installation i fastigheten kommer att ske efter att 
blåsning av fiber är klar till samtliga förbeställda 
fiberanslutningar. Installatören kommer att boka tid 
för installation av fiberdosa (10*10 cm) enligt den 
tomtprojekteringen som är gjord. Vid installationen 
kommer även den aktiva utrustningen att monteras 
bredvid fiberdosan.  Installation sker i inkommande 
rum upp till 5 m från håltagning. Övrig placering i huset 
faktureras enligt timkostnad.  
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Frågor och svar
Vad kostar det att delta i villakonceptet?
Den totala kostnaden för fiberanslutningen är 23 000 kr. 6 000 kr av dessa faktureras 
inom 30 dagar efter påskrivet mark- och fiberavtal. De resterande 17 000 kr faktureras 
när installationen är slutförd. (Priser inklusive moms.)

Hur är mark- och fiberavtalet utformat?  
Se bifogad blankett.

Kan jag ångra mitt deltagande i projektet? 
Anmälan blir bindande efter båda parters undertecknande av mark- och fiberavtalet.

Kan jag välja att ansluta min fastighet vid ett senare tillfälle?
Det finns inte möjlighet att ansluta sin fastighet för samma låga pris utanför 
villakonceptet vid ett senare tillfälle eftersom etablerings- och ställkostnaden för 
entreprenörerna är en väsentlig del av totalkostnaden för en fiberanslutning.

Ingår aktiv utrustning i anslutningsavgiften?  
Ja, aktiv utrustning ingår och installeras utan extra kostnad.

Hur arbetar VÖKBY Bredband med nöjdhetsförklaring?
Projektdeltagare tillfrågas efter färdigställande om arbetet utförts på ett förtjänstfullt 
och korrekt sätt. Detta görs tillsammans med installatören efter slutinstallation.

Hur återställs områden efter grävning?
Uppgrävda områden grovåterställs till ursprungsskick i den mån det är möjligt. Plattor 
återställs ej.

Hur besiktigas färdigt arbete? 
Allt arbete utanför er tomtgräns besiktigas av besiktningsman. 

Kan man nyttja ROT-avdrag? 
Nej, villakonceptet ingår inte inom ramarna för reparations-, ombyggnads- och 
tillbyggnadsavdrag.

Fler frågor?
Kontakta gärna vår kundservice

på telefon 0142 - 680 680 
eller 

e-post kundservice@vokby.se
Vi hjälper dig!
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Villkor och avgifter 
VÖKBY Bredband har endast möjlighet 
att genomföra villakonceptet under 
följande omständigheter.

Mark- och fiberavtal
Vi behöver ett undertecknat mark- och 
fiberavtal. Avtalet är bindande och tillåter 
VÖKBY Bredband att gräva på din tomt 
i den utsträckning som behövs för att 
slutföra fiberinstallationen. 

Anslutningsavgift
För att ansluta dig betalar du en 
anslutningsavgift på 23 000 kr, 6 000 
kr av dessa faktureras inom 30 dagar 
efter påskrivet mark- och fiberavtal. 
De resterande 17 000 kr faktureras då 
fiberanslutningen är installerad och redo 
att användas. (Priser inklusive moms.)
I anslutningsavgiften ingår installation av 
aktiv utrustning.
Gäller anslutningen ett flerfamiljshus? 
Kontakta oss för offert! 

Landsbygdsträckor
Fastigheter utmed landsbygdsträckor 
utanför Tjällmo kommer att erbjudas 
fiberanslutning efter att detta projekt är 
slutfört. Håll till godo!
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Där hittar du vårat kompletta tjänsteutbud, 
aktuella erbjudanden, driftinformation och 
mycket mer! 

Ps. Vi finns även på Facebook och Instagram, sök 
efter VÖKBY Bredband. Ds.

www.vokby.se
Besök vår hemsida!



VÖKBY Bredband AB,  Box 94,  590 10 Boxholm
Tel. 0142-680 680,  www.vokby.se


