
Tidplanenkonomi

• VEM GRÄVER?

• Mars 2016 gjordes en upphandling på schakt och förläggning av kanalisation fram till 
tomtgräns.

• 2016-05-05 skrevs kontrakt med H. Nordström i Kalmar AB.

Start: Midsommar 2016 (Villkor kommunal borgen och 60 st fullt betalande 
medlemmar).

Klart: 2016-12-23

På egen tomt svarar respektive fastighetsägare för schakten.



Tidplanenkonomi

• NÄR KAN FIBERN BÖRJA FUNGERA?

• Januari – Mars 2017 Installation och driftsättning fiber.

• Mål att alla fastigheter ska installeras i samma installationsperiod.



Ekonomikonomi

• BEVILJADE BIDRAG

• Kanalisationsstöd Regionförbundet 1.000.000:-

• Kalmar Kommun 353.000:-



Ekonomikonomi

• MOKÄLLAN FIBER KALKYL 2016-05-11

Intresserade fastigheter 63st

Extra anslutningar 4st

Grundkalkyl Levande prognos

Byggkostnad totalt 2 921 100 kr Byggkostnad totalt 2 934 898 kr

Kanalisationsstöd Regionförbundet -1 000 000 kr Kanalisationsstöd Regionförbundet -1 000 000 kr

Bidrag Kalmar Kommun -353 000 kr Bidrag Kalmar Kommun -353 000 kr

Byggkostnad föreningen 1 568 100 kr Byggkostnad föreningen 1 581 898 kr

Byggkostnad/fastighet 24 125 kr Byggkostnad/fastighet 24 337 kr

Byggkostnad/fastighet exklusive eventuell framtida försäljning



Ekonomikonomi

• MEDLEMMARNAS INSATS

Betalning av medlemsinsats

• Juli 2016 10.000:-

• September 2016 10.000:-

• Mars/April 2017 Resterande del (Max 5000:-)

För extra anslutningar på samma fastighet (halva priset) ingen inbetalning i September.



Ekonomikonomi

• BANKLÅN ÅLEMS SPARBANK

• Byggkreditiv på ca 1,5 miljoner kronor krävs för att klara likviditeten tills 
kanalisationsstödet utbetalats.

• KOMMUNAL BORGEN

• Ansökan om kommunal borgen inlämnad 2016-04-13

• Beslut på Kommunfullmäktige 2016-06-20



Ekonomikonomi

• FÖRSÄKRING

• Mokällan Fiber har ansökt om medlemskap i rikorganisationen Hela Sverige skall leva 
för att omfattas av deras Byalagsförsäkring.



Anslutningsavtalkonomi

• AVTALSSKRIVNINGSHELG

• Skammeltorps Skola 21-22 maj 2016

• Lördag fm (kl. 10:00 -12:00) Skammelstorp – Stora Vångerslät

• Lördag em (kl. 12:30 – 14:30) Maltorp – Lilla Vångerslät

• Söndag fm (kl. 10:00 – 12:00) Dammen – Gransmåla-Kyrkeslätt

• Söndag em (kl. 12:30 – 14:30) Reserv om så behövs



Hur blir det i mitt hus?konomi

• VAR PÅ TOMTGRÄNSEN BLIR ANSLUTNINGSPUNKTEN?

• Anslutningspunkten bestäms vid tecknandet av anslutningsavtalet.

• Har vi svårt att hitta en bra punkt tittar vi gemensamt på tomten.

• Vi eftersträvar att alla ska få en så bra anslutningspunkt som möjligt. 



Hur blir det i mitt hus?konomi

• VEM GÖR VAD?

• Föreningen: Tillhandahåller kanalisation till tomtschakten, 14mm slang.

• Fastighetsägaren: Schaktar från anslutningspunkt till termineringspunkt på fastigheten 
och förlägger 14mm slang.



Hur blir det i mitt hus?konomi

• VEM GÖR VAD?

• Fastighetsägaren: Väljer lämplig plats för utvändig termineringspunkt på fastigheten.

• Föreningen: Blåser och skarvar in fiberkabel i termineringspunkten.



Hur blir det i mitt hus?konomi

• VEM GÖR VAD?

• Föreningen: Tillhandahåller villapatch för vidare montage in i fastigheten.

• Fastighetsägaren: Bygger vidare fibernät till mediabox inomhus.



Hur blir det i mitt hus?konomi

• VEM GÖR VAD?

• Tänk på: Det blir många boxar inomhus. En mediabox, en trådlös router, en box till 
TV:n… 



Hur blir det i mitt hus?konomi

• VEM GÖR VAD?

• Känns det jobbigt?

• Lugn! 

• Vi tittar på det tillsammans på plats och hittar en bra lösning!

• Vi kommer att montera en provanläggning som går att komma och titta på om man 
känner sig osäker.


