
 
 

 

Bästa medlem i Vangfiber ekonomisk förening! 

Här kommer en kallelse till föreningsstämma den 15 maj, varmt välkomna! 

Vi är nu inne på nionde året med fiber i Vånga och vi har just avslutat anslutningen av 

ytterligare 27 fastigheter till vårt nät. Idag är vi ca 220 medlemmar i föreningen och 

dessutom levererar vi fibertjänster till ett 20-tal hyresgäster.  

Vi har haft en ganska problemfri drift, men vi be om ursäkt för de återkommande avbrott 

som drabbade Telias TV-sändningarna i vintras. Information och lösningen på problemet 

dröjde för länge vilket innebar en del besvär för våra medlemmar. Vi ska försöka bättra 

oss på den fronten. 

Nu är det dags för koppartråden att avvecklas även i Vånga. Den ersättning som erbjuds 

är mobila lösningar som förhoppningsvis kommer fungera bra. Vi ser ingen anstormning 

av intresserade av nya fiberanslutningar så det kanske är ett gott tecken. Vad gäller 

anslutningar så är sannolikheten liten för statliga stöd för utbyggnad av vårt nät. Alla som 

ansluter kommer därför att få betala den faktiska kostnaden dock minst 18 750 kr.  

Våra routers börjar nu bli till åren och det har frågats om utbyte av dessa. Styrelsens 

uppfattning är att vårt avtal med Telia innefattar utbyte av trasiga routers. Så om er 

router inte fungerar så besök en Teliabutik och be om att få den utbytt. Har ni problem 

med det så kontakta någon i styrelsen. 

Vi har fortfarande samma låga kostnad på våra tjänster som när vi startade upp. Våra 

kostnader täcks av månadsavgifter och en liten del går till övriga löpande kostnader. 

Styrelsens uppfattning är att vi ska fortsätta att driva vårt fibernät och inte sälja det. 

Föreningens ekonomiska läge är gott och genom att minimera kostnaderna hoppas vi 

kunna ha en låg månadsavgift under lång tid framöver.  

 Vi får fortfarande samtal eller mejl från medlemmar som inte riktigt förstått hur driften 

av vårt fibernät fungerar. Vi vill därför återigen informera att hela fiberföreningen drivs 

av en styrelse på fyra personer som på sin fritid driver verksamheten. Vi kommer aldrig 

att kunna nå upp till samma nivå på service som de kommersiella aktörerna håller, men å 

andra sidan kan vi hålla nere priset för våra tjänster så de ligger under det andra får betala. 

Ni är heller inte kunder till fiberföreningen utan medlemmar och delägare som för en låg 

medlemsavgift får tillgång till ett fibernät. Av månadskostnaden på 360 kr så utgör 299 kr 

en betalning till Telia för de tjänster ni har som TV, internet och ip-telefon. 



 
 

 

 

Om det är något mer ni undrar över så besök gärna vår hemsida www.vangafiber.com 

eller skicka ett mejl till info@vangafiber.com som är den officiella adressen. 
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