
       Läckeby 2022-07-10 

 

 

Erbjudande om ansökan om medlemskap i Mokällan Fiber ekonomisk förening och 

anslutning av Er fastighet till fiber. 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har 2021 utlyst ett statligt stöd för att öka tillgången till bredband av 

god prestanda. Ansökan kunde göras för de fastigheter som omfattades av PTS byggnadsförteckning 

och en av dessa fastigheter är er. 

Kalmar Kommun ansökte och blev under 2021 beviljade stöd för att bygga kanalisation (slang) fram 

till er fastighet. Denna utbyggnad kommer att utföras under 2022-2023. 

För att kunna erbjuda en fiberanslutning till er som slutkund har Kalmar Kommun valt att samarbeta 

med Mokällan Fiber ekonomisk förening som under 2017 byggde ut fibernät norr om Läckeby. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt 

fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och 

telekommunikation. 

 

Vi vill därför erbjuda er möjligheten att ansöka om medlemskap i Mokällan Fiber ekonomisk förening 

och möjligheten att ansluta er fastighet till fiber till ett rabatterat pris. 

 

Kostnaden för att fiberansluta sin fastighet via Mokällan Fiber utgörs dels av en medlemsinsats på 

20.000 kr och dels av en just nu rabatterad anslutningsavgift på 12.500 kr (10.000 kr + moms).  

Totalt 32.500 kr. 

I ovanstående ingår en färdig fiberanslutning till er fastighet. 

 

Leveranstiden för fiberanslutningarna är beroende av Kalmar Kommuns utbyggnad fram till er 

tomtgräns och beräknas kunna vara klar senast 31 december 2023. 

 

Vi hoppas att erbjudandet ska intressera er och att ni väljer att ansöka om medlemskap.  

 

 

 

 



Ifylld ansökningsblankett skickas till: 

Mokällan Fiber Ekonomiska förening 

c/o Per-Göran Sigfridsson 

Stora Vångerslät 358 

395 98 LÄCKEBY 

 

Vid frågor rörande detta erbjudande vänligen kontakta Per-Göran Sigfridsson, 0733-666 275, eller 

David Johansson, 0733-373868. 

 

 

 

 

Fullständiga föreningsstadgar för Mokällan Fiber ekonomisk förening finns tillgängliga på: 

 https://www.mokallanfiber.se/images/Stadgar.pdf 

Mer information om Kalmar Kommuns satsningar på bredband till landsbygden: 

https://kalmar.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2022-05-13-fortsatt-satsning-pa-bredband-till-

landsbygden.html 
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