
 

  

 

Vad innehåller detta brev?  

 Detta informationsblad 

 Följebrev 

 Beställningsblankett för fiberanslutning 

 Svarskuvert 

 

 

Har du frågor? 

Frågor om fiberanslutning och projektörens arbete  
och besök: VÖKBY Bredband 
 
Telefon: 0142-680 670 
 
E-post: fiberanslutning@vokby.se 
 
Tjänster och priser: gå till www.vokby.se och välj ”Tjänster 
och priser” i menyn 

 

Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre 

Telefon: 0381- 66 12 00 

E-post: ydre.kommun@ydre.se 

Telia har meddelat att de 2023-03-31 
stänger ned det gamla telenätet 
(kopparnätet) i Hestra. 

 
Kopparnätet stängs successivt runt om i 
Sverige i takt med att nätet blir allt äldre 
och allt fler kunder istället använder 
moderna tjänster via fiber- och 
mobilnät. 

 
Ydre kommun kan erbjuda 
fiberanslutning till alla fastigheter i 
Hestra. Gör din beställning redan nu! 

Beställ senast 

2022-05-15 



 

 

 

Ydre kommun kommer att bygga ut fibernätet i ditt område 
och du erbjuds här möjlighet att ansluta din fastighet. Arbetet 
genomförs av VÖKBY Bredband på uppdrag av Ydre kommun. 

Vilket arbete kommer att göras i 
området? 
I området kommer fibernätet att byggas ut 
och förläggas fram till berörda fastigheters 
tomtgränser. Beställer du fiberanslutning 
fortsätter vi med kanalisation för fiberkabel 
från tomtgränsen fram till huset.  
Arbetet riktar sig till privata fastighetsägare 
såväl som till företag, organisationer och 
bostadsrättsföreningar. 

 
Grävning och förläggning av fiberslang, 
liksom installation och driftsättning 
planeras vara slutförda senast 2023-02-28. 
Eventuella oförutsedda omständigheter, 
exempelvis arkeologi och väder, kan 
påverka etablering och tidsplan. 

 

Vilka tjänster kan levereras till 
mig via fibernätet? 
För aktuella erbjudanden och information 
om tjänster för privatpersoner och 
företag/organisationer gå in på 
www.vokby.se och klicka på rubriken 
”Tjänster och priser”. 
Där kan du välja bland 20 stycken olika 
leverantörer för internet, TV och telefoni.  

Hur går anslutningen av min 
fastighet till? 
En anslutning går till på följande sätt: 
 
Beställning av fiberanslutning 
Fyll i bifogad beställningsblankett och 
skicka in i det bifogade svarskuvertet senast 
15 maj.  

 
Projektör på plats hos dig 
Efter att beställningen är mottagen 
kommer tomtprojektör att boka en tid då ni 
träffas och kommer överens om hur 
kanalisation för fiberkablar ska förläggas 
över tomten och anslutningen ska 
genomföras. Projektören dokumenterar det 
ni kommit överens om och överlämnar 
sedan uppgifterna till kommunen och till de 
entreprenörer som ska genomföra grävning 
och slutinstallation. Vill du utföra grävning 
på tomten själv så görs en 
överenskommelse om det vid projektörens 
besök hos dig.  
 
Innan grävning påbörjas tecknas ett 
markupplåtelseavtal, som innebär att 
fastighetsägaren ger kommunen 
(nätägaren) tillträde till fastigheten för att 
anlägga och underhålla nätet. 
 
Beställningen blir bindande i samband med 
godkännande av tomtprojektering och 
tecknande av markupplåtelseavtal. 

Vad kostar det? 
När anslutningen är genomförd, faktureras 
du av Ydre kommun.  
I priset, 18 000 kronor, ingår allt materiel, 
allt arbete med grävning, blåsning och 
svetsning av fiber, inklusive håltagning i 
vägg och montering av passiv fiberdosa 
innanför husvägg och den aktiva 
utrustningen. Grävning på tomten ingår. 
Priserna är inklusive moms. 
 
Om du som fastighetsägare genomför 
grävning och förläggning på egna tomten 
inom angivna tids- och kvalitetsramar 
reduceras anslutningsavgiften med 3 000 
kronor. 

  

SÅ HÄR GÅR DET TILL 

 Beställ fiberanslutning senast 15 maj 

 Markupplåtelseavtal tecknas innan 
grävstart, som är planerad till 
sensommaren 2022.  

 Anslutningsavgiften på 18 000 kr 
debiteras när anslutningen är 
genomförd. 

 Tjänster och abonnemang på 
bredband/TV/telefon ingår inte, det 
väljer och betalar den enskilde själv via 
www.vokby.se under rubriken ”Tjänster 
och priser”. 


