
Vad innehåller detta brev? 

Ödeshögs kommun Stora torget 3, 599 80 Ödeshög
Telefon: 0144-350 00     E-post: kommun@odeshog.se
www.odeshog.se

Frågor om fiberanslutning och 
projektörens arbete och besök: VÖKBY

Telefon: 0142-680 670

E-post: fiberanslutning@vokby.se

Tjänster och priser: 
vokby.stadsnatsportalen.se

Har du frågor?!

Du har fått:

• Följebrev
• Detta informationsblad
• Beställningsblankett för fiberanslutning inkl. 

Mark- och fiberavtal 
• Svarskuvert

Anmälan 
senast

2022-01-31

Vi bygger ut fibernätet 
i ditt område

mailto:kommun@odeshog.se
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Beställning
Beställningsblankett för fiberanslutning
inkl. Mark- och fiberavtal undertecknas av 
samtliga fastighetsägare och skickas in i 
det bifogade svarskuvertet. 

Projektör på plats hos dig
Efter att beställningen är inskickad 
kommer tomtprojektör att kontakta dig 
för tidsbokning där ni tillsammans 
kommer överens om hur anslutningen ska 
genomföras. Projektören dokumenterar 
det ni kommit överens om och överlämnar 
sedan uppgifterna till de entreprenörer 
som ska genomföra grävning och 
slutinstallation. 

Ödeshögs 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 Ödeshögs kommun.

Vilket arbete kommer att göras i 
området?
I området kommer fibernätet att byggas 
ut och förläggas fram till berörda 
fastigheters tomtgränser. 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 inom 9-12 mån 
från sista anmälningsdatum. Eventuella 
oförutsedda omständigheter, exempelvis 
arkeologi, väder, kan påverka etablering 
och tidsplan.

Vilka tjänster kan levereras till 
mig via fibernätet?
För aktuella erbjudanden och information 
om övriga tjänster för privatpersoner och 
företag/organisationer gå in på 
vokby.stadsnatsportalen.se
Där kan du välja bland 20 st. olika 
leverantörer för internet, TV och telefoni.

Grävning på egen tomt upp till 15 m 
(Ingår) 

Om ytterligare fiber önskas in i byggnaden 
kontakta VÖKBY Bredband AB för offert. 
0142-680 670.

Vad kostar det?
När anslutningen är genomförd, 
faktureras du av Ödeshögs kommun. I 
priset, 20 000 kronor, ingår allt materiel 
(15 000 kronor) samt allt arbete med 
grävning (5 000 kronor), blåsning och 
svetsning av fiber, inklusive håltagning i 
vägg och montering av passiv fiberdosa 
upp till 5 meter innanför husvägg och den 
aktiva utrustningen. 
Priserna är inklusive moms.

Erbjudande 
GRÄVHJÄLP

Dra nytta av resurserna när arbetet 
pågår!

I samband med att kommunen gör 
arbete i området finns möjlighet 
att dra nytta av de entreprenörer 
vi har på plats.
• Grävhjälp. Enhetspris ingår 

5000 kr för grävning på egen 
tomt, upp till 15 meter (utöver 
15 meter är kostnaden 210 kr 
per meter).

Hur går anslutningen av min 
fastighet till? 

En anslutning går till på följande sätt:


