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Fiberinstallation 
Intresset för en fiberinstallation inom föreningarna på Östra Stranden är mycket stort. 
Det aktuella läget är följande. 
Spoven, Södra Väret och Strandtorp har fattat beslut att dra in fiber i respektive område. 
Måsen, Svanen, Västervall och Norra Väret kommer att fatta beslut senare delen av oktober. 
Västervall har haft en bindande enkät ute och c:a 80% har sagt ja. På Norra vädret är 90% 
intresserade. På Måsen och Svanen finns inga uppgifter nu på antalet men båda uppger att 
intresset är högt. Knipan kommer att ta ett beslut inom styrelsen under hösten och även här 
bedömer styrelsen att intresset är högt. Tärnan är på väg att teckna avtal. 
Vi saknar information i dagsläget från Gathus, Hästskon och Johannistorp. 
 
Redovisning av Fiberenkät. 
Vår enkät visar att 77% av lämnade enkätsvar är positiva till att föreningen träffar ett avtal om 
en fiberdragning i vårt område. 
Av dem som svarat ja har drygt 90% svarat att varje medlem var för sig betalar vid ett tillfälle. 
95% har svarat att föreningens styrelse skall fatta beslut. 
Drygt 80% av medlemmarna har lämnat in svar.  
Intresset från respektive område inom föreningen är ganska likvärdigt, så även 
svarsfrekvensen av enkäten. Ett antal 20st har inte angett stugnummer men stugområde. En 
enkät har kommit in där man inte angett något område eller stugnr. 
Beslut av styrelsen 
Vid styrelsemöte den 1 oktober beslutade styrelsen att träffa avtal med Halmstad Stadsnät om 
en fiberinstallation inom föreningens område. 
Styrelsen beslutade att varje medlem betalar kostnaden var för sig vid ett tillfälle. För medlem 
som önskar delbetalning är detta möjligt med en uppdelning på tre år mot en tilläggskostnad 
utöver offerten med 200 kronor per år. 
 
Halmstad Stadsnät har lämnat en offert där priset per stuga är 5 800 kronor. Gäller vid 
en anslutning på 75% och för dem som går med nu. 
För den som önskar delbetalning blir kostnaden 5 800 kronor + 200 kronor per år under 
3 år. 
Vid en senare anslutning är kostnaden till Halmstad Stadsnät 12 000 kronor. 
Halmstad Stadsnät gör bedömningen att allt kan vara klart till säsongen 2018. Detta är 
avhängigt av när vi kan underteckna offerten. 
Föreningen vill därför så snart som möjligt få in den anmälan som bifogas 
informationen och senast 22 oktober. 
Som underlag för besluten ligger den enkät som föreningens medlemmar besvarat samt 
givetvis offerten från Halmstad Stadsnät. 
Vi förutsätter även i beslutet att Halmstad kommun beviljar grävningstillstånd.  
 
Varför fiber? 
Styrelsen ser en fiberdragning som en investering för framtiden. Attraktiviteten för området 
blir högre. Fiber i stugan höjer även värdet på stugan. 
Fiberkabeln är din egen. Uppkopplingen blir säkrare. Du delar den inte med någon, som du 
gör om du är uppkopplad genom det mobila bredbandet. Du har möjlighet att teckna 
abonnemang och kan välja mellan olika leverantörer. Kostnaden för en indragning är låg. 
Du behöver inte börja använda bredbandet förrän du själv vill. 
Inga ytterligare kostnader tillkommer förrän du själv tecknar avtal med en leverantör. 
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Du kan använda fibern även till övervakning inomhus av din stuga genom att köpa en kamera 
och placera inne som även panorerar eller visar stillbild. Finns att köpa utan abonnemang. 
Möjligheter finns att styra luftvärmepump och även annat elektroniskt. 
Läs mer om fiber www.halmstadsstadsnat.se www.regionhalland.se  
  
 
En anslutning till fibernätet är frivillig. Den som vill kan stå utanför. Tänk dock på att en 
anslutning senare blir betydligt dyrare. Du kan ansluta dig men välja att inte utnyttja någon 
tjänst. Kostnaden blir då enbart installationskostnaden på 5 800 kronor. Som vi sa då vatten 
och avlopp drogs in. Det blir inte billigare. 
Styrelsen vill därför uppmana dem som i den rådgivande enkäten sagt nej eller som är 
tveksam att tänka till en gång till och kanske ändrar sitt tidigare svar. Tänk framåt! 
 
Har du frågor ring Lars Elmqvist 070 625 42 74 
 
Betalningssystem dusch och tvättmaskin 
Som ni säkert känner till så satte kommunen upp ett nytt betalningssystem för dusch och tvätt 
strax före säsongen i år. Man tog sedan bort det då det inte fungerade tillfredsställande. 
Avsikten är att det ska testas på nytt. 
Föreningen har fört fram ett förslag att det i fortsättningen skall vara gratis för medlemmarna 
och att föreningen träffar en överenskommelse med kommunen där föreningen går in och tar 
den kostnaden. Kommunen har svarat att man är intresserad och kommer att återkomma med 
vilka intäkter kommunen beräknar att betalningssystemet skulle medföra. 
Vi återkommer i ärendet när vi fått mer information så får vi se om vi kan bli överens med 
kommunen i kostnadsfrågan. 
 
Trädfällning 
Föreningen tar i år in önskemål från dem som vill få ned träd.   
Ring 070 625 42 74 eller mejla lars.elmqvist1@hotmail.se senast 22 oktober. 
Märk träden med lämpliga band. Tänk på ni skall vara överens med grannar. I slutändan är det 
kommunen som avgör om träden skall tas ned. 
 
 
Skicka in din fiberanmälan i bifogat svarskuvert eller maila in anmälan 
senast den 22 oktober 2017. 
 
Detta utskick skickas per post till samtliga stugor, till den arrendator som står 
först på arrendekontraktet samt till samtliga via mail som anmält mailadress. 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen för 
Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist/ Ordf. 
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Bindande anmälan, Fiber sätt kryss tillämpliga rutor. 

 
Jag/vi anmäler oss härmed till fibernätet    
 

 
 
 
Jag/vi väljer att betala direkt     

 

 
 
Jag/vi vill delbetala 
 
 
 
       
Jag/vi vill inte ansluta oss till fibernätet 
 
 
 
 
 
Strandskatan  Stugnummer   
 
 
Viggen     Stugnummer 
 
 
Snäppan   Stugnummer  
  
      
   

 
Datum och Underskrift 
 
 

 
 
Namnförtydligande 
 
 

 
Föreningen vill få in svar från samtliga medlemmar för att säkerställa att alla tagit del 
av möjligheten att ansluta sig.  
Anmälan skall vara föreningen tillhanda i bifogade svarskuvert senast 22 oktober 
Den som så önskar kan maila den till lars.elmqvist1@hotmail.se  
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