
	 	 	 	 	

1	(4)	

	
Informationsbrev 1-2017 samt faktura för årsavgift 2017 
2017-02-03 
	
Berörda i Harö, Harö Storö, Lisslö, Hasselö, Hasselkobben, Eknö, Skarprunmarn, mfl. 
Nu är ansökan avseende investeringsbidrag till bredbandsutbyggnad inlämnad till 
Länsstyrelsen, denna gång tillsammans med Ornö, Nämdö och Runmarö, som redan 
byggt delar av sina bredbandsnät. Våra chanser till bidrag är maximala poäng, vilket vi har 
idag, så det är lite ”nu eller aldrig” över denna ansökan. Vi skall bygga ett 
sammanhängande bredbandsnät från Harö och ner till Ornö. 
 
Vare sig ni är sommarboende eller åretruntboende har ni nu chansen att vara med i denna 
utbyggnad. Vår plan är att bygga ett fibernätverk som förser oss med datakommunikation, 
TV-signal, telefoni, trygghetslarm etc utan att vara beroende av instabil mobil eller TV 
signal. Vi vet också att det fasta trådbundna telefoninätet håller på att släckas ner ute på 
våra öar.  
 
Harö Bredband ekonomisk förening är idag en förening med drygt 100 intresserade 
fastighetsägare. Vi utökar nu området och inkluderar hela Eknö, Skarprunmarn och 
Idholmen så vi får ett heltäckande område från Runmarö till Storö, med kringliggande öar. 
 
Vi söker nu fler fastighetsägare inom vårt område som vill ta del av denna möjlighet. Allt ni 
behöver göra nu är att registrera er som medlemmar och betala medlemsavgiften. Det 
ger er information om hur arbetet fortskrider samt ett erbjudande om installation av 
fibernät. Den slutliga investeringen är i stadgarna begränsad till en installationskostnad 
motsvarande 30 000 kr per fastighet. Ju fler vi blir desto mer kan vi pressa kostnaderna! 
Så gå med själv och försök får med dina grannar! 
 
OBS! Det här nyhetsbrevet går ut till alla fastighetsägare i området, även de som har 
obebyggda fastigheter. Anledningen är att när utbyggnaden börjar kommer vi eventuellt att 
behöva passera vissa obebyggda fastigheter. Vi kommer separat att kontakta dessa 
fastigheter.  
 
Just nu vill vi att så många som möjligt går med som medlemmar i vår förening så att vi kan 
detaljprojektera på bästa sätt. Erfarenheten från andra fiberprojekt visar att många ansluter 
sig först i byggskedet – men dit kommer vi inte utan bidrag! Utan många anslutna så blir det 
inget bidrag och heller inget fibernät!  
Såå – anmäl dig nu som medlem och betala din medlemsavgift. I bilagan kan du läsa mer 
om fördelarna med bredband via fiber. 

 
Du som redan är med i föreningen betalar fakturan nedan för 2017. Information om ert 
medlemskap finns redan i vårt medlemsregister.  
 
Frågor besvaras gärna – ring oss så kan vi berätta mer! 
Björn Lundman  Urban Gjers  Pia Södergren, ordförande 
070-601 75 57 070-593 03 85 0709-82 82 76 
 
Facebook 
Gå med i vår Facebookgrupp, Harö Bredbandsförening, där lägger vi ut kort och snabb information. 
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Faktura 2017 

Harö Bredband ekonomisk förening 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fakturan avser årsavgift för 2017 års medlemskap i  
Harö Bredband ekonomisk förening för en fastighet 250 kronor 
 
 
Betalas till bankgiro 654-4597 
 
Glöm inte att skriva fastighetsbeteckningen och namn 
Ex vis ”Harö 6:4 Greta Larsson” 
Är ni flera ägare ange den som kan vara huvudansvarig 
 
Betalning emotses senast 24/2 2017 då vår plan är att påbörja 
detaljprojektering i början på mars. 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------- 
Harö Bredband ekonomisk förening   www.harobredband.se 
c/o Eva Bjurfors    info@harobredband.se  
Sommarvindsvägen 8 
133 32 Saltsjöbaden 
Orgnr: 769627-5630 
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Medlemsansökan  
Harö Bredband ekonomisk förening 
 
 
 
Enklast registrerar du dig som medlem på vår hemsida. Adressen dit är 
www.harobredband.se och gå till ”Ansökan om medlemskap”. 
 
 
Om man hellre vill kan man använda blanketten nedan och skicka den till  
Harö Bredband ekonomisk förening co/ Pia Södergren, Box 146, 130 39 Sandhamn. Det går 
också att skicka ansökan elektroniskt till info@harobredband.se  
 
Glöm inte betala medlemsavgiften på 250 kronor till vårt bankgiro 654-4597. 
 

 

Medlemsansökan Harö Bredband 
Du anmäler att du är intresserad av fiberutbyggnaden genom att vara medlem i vår 
förening, men binder dig inte för någon investering.  

Ö-område/Annan plats: ……………………………………………………………... 

Fastighetsbeteckning: ……………………………………………………………….. 

Fler ägare till fastigheten:    Ja, i så fall hur många: …………       Nej 

Det räcker med en representant per fastighet 

Namn: ………………………………………………………………………………….. 

Adress: …………………………………………………………………………………. 

Postadress: ……………………………………………………………………………. 

Tel/Mobil: ………………………………………………………………………………. 

E-postadress: ………………………………………………………………………….. 

 
Tack för din medlemsansökan!     
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Några fördelar och nackdelar med Fiber 
- Det mobila bredbandet är tänkt för att användas mobilt, dvs. det fungerar bra när man är 
på resande fot. Det mobila bredbandet kommer aldrig att komma i närheten av den 
kapacitet och driftsäkerhet som fibern har.  
+ Ett fibernät är det enda framtidssäkra alternativet för anslutning av fastigheter till internet.  
 
- Kapaciteten i mobilt bredband delas av användarna, det vill säga att när många använder 
det mobila bredbandet går kapaciteten ner, särskilt när man använder det för att till 
exempel ladda ner filmer. Under sommarmånaderna har många märkt skillnaden, det blir 
trögare att surfa. 
+ Med fiber har man obegränsad kapacitet, varje anslutning har sin egen fiber. 
 
Den fasta telefonin på har eller kommer inom en snar framtid att kopplas ner.  
- I stället får man internettelefoni genom mobilt bredband, det vill säga den är inte stabil.  
+ Med fiber får man samma säkra telefoni som tidigare med fast telefoni. 
 
TV och film blir mer och mer internetbaserat och det kräver mycket kapacitet.  
- Det mobila bredbandet har begränsad kapacitet och man betalar för den mängd data 
man överför vilket blir mycket dyrt i längden. En enda långfilm tar ofta mer än hela 
månadspotten i anspråk om man har ett normalt mobilabonnemang. 
+ Med fiber har man en obegränsad kapacitet och man betalar en fast summa. Sedan kan 
man själv välja vilket innehåll man vill ha. 
 
Stabiliteten med fiber är bättre än mobilt bredband. 
- Mobilt bredband påverkas av antal användare och kräver närhet till master.  
+ Fiber har lång livslängd och är vädersäkert, det är okänsligt för störningar, det är inte 
känsligt för åska (fiber leder inte el på samma sätt som kopparledningar) 
 
-Trygghetslarm fungerar oftast inte med mobilt bredband och i de fall det fungerar så är 
det inte så stor säkerhet 
+Med fiber har man en säker anslutning till trygghetslarm. 
 
+ Fiber möjliggör för företag att finnas i skärgården med säker uppkoppling och det 
underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.  
 
+ Värdet på fastigheten ökar med tillgång till fiber och gör området där man bor mer 
attraktivt.  
På sikt kommer bredband att vara lika vanligt som el och i stort sett alla hushåll kommer 
att ha behov av bredband. 
 
Vill vi ha våra ungdomar hos oss? 
- En del av oss anser att man inte har något behov av fiber eftersom man inte använder 
internet och inte ser på tv. 
+ Prata med era ungdomar, de kommer att vilja ha fiber så de kan använda allt som de är 
vana att göra när de kommer och hälsar på. 
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