
Hjärtums Fiber Ekonomisk förening.

Org. nr. 769628-2255
Bankgiro:   549-1196

Håll dig uppdaterad på vår hemsida: www.hjartumsfiber.se 

Jag ansöker om medlemskap i Hjärtums Fiber ekonomisk förening.
Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till det kommande fibernätet.

Bindande medlemskap görs på separat blankett efter beslut på medlemsstämma om projektets 

genomförande.

V.G TEXTA

Namn: E-post:

Gatuadress: Anslutningsadress (om annan):

Postort: Telefon hem/arbete:

Postnummer: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Ort: __________________________  Datum: ________________________

______________________________ _______________________________
Fastighetsägares underskrift Namnförtydligande

Ansökan lämnas eller skickas till: :

Hjärtums Fiber ekonomisk förening
Stefan Svensson
Sandliden 163
463 75 Hjärtum
Tfn 0520-65 33 54 eller mobil: 070-493 10 06
E-Mail: medlem@hjartumsfiber.se

www.hjartumsfiber.se  c/o Stefan Svensson 0520-65 33 54 / 070-493 10 06

Jag har tagit del av information om fiberförening på landsbygd och Hjärtums Fiber ekonomisk 
förenings stadgar och är beredd att så långt som möjligt stödja och underlätta genomförandet av 
projektet.

Medlemsinsatsen, 100 kronor samt årsavgiften, 100 kr för 2017, betalas snarast till 

Bankgiro: 549-1196  Ange Ditt namn & fastighetsbeteckning på inbetalningen.
(En ansökan, medlemsinsats och avgift per fastighet.)

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet
med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).



Hjärtums Fiber Ekonomisk förening.

Vad är ett fibernät?
Fibernät är den nya tekniken för att få ett driftsäkert system för telefoni, TV och 
datakommunikation.

Varför ska jag skaffa fibernät?
Det finns massor av bra anledningar till att skaffa en fiberanslutning till sin fastighet. Här har vi 
listat några av dem.

Via fibernätet får du:

• Billigare fast telefoni.

• Snabbare, driftsäkrare och billigare Internet.

• Ett stort urval av TV-kanaler.

• Möjlighet till inkoppling av framtida trygghetslarm.

• Ett nät med funktion och kapacitet för att hantera framtidens digitala tjänster.

En fiberanslutning har fler positiva egenskaper:

• Fiberanslutningen ökar fastighetens värde.

• Fastigheten blir mer lättsåld (jmf med en fastighet som ej är ansluten till fibernätet idag).

• Ett välutbyggt nät gör byarna till en attraktivare plats att bo och främjar nyinflyttning.

• Behålla och öka företagande.

• Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.

• Distansarbete fungerar med bra bredband, t.ex. arbeta hemma vissa dagar i veckan.

• Delta i utbildning på distans.

• Fibernätet påverkas inte av pågående nedmontering av det fasta telefonnätet.

• Eftersom fiber inte leder ström är det helt okänsligt för åska.

• Eftersom nätet är nergrävt är det helt okänsligt för fallande träd och liknande som kan 
påverka luftburna ledningar.

Varför ska jag göra detta nu, kan jag inte vänta?
Föreningen håller på att värva medlemmar nu. Det är de medlemmar som kommer med i starten 
som föreningen kommer att få statliga och kommunala bidrag för. Ju fler som kommer med nu 
desto lägre pris för genomförandet.

Läs mer på  http://www.hjartumsfiber.se  
eller kontakta oss direkt:

Hjärtums Fiber ekonomisk förening
Stefan Svensson
Sandliden 163
463 75 Hjärtum
Tfn 0520-65 33 54 eller mobil: 070-493 10 06
E-Mail: medlem@hjartumsfiber.se

www.hjartumsfiber.se  c/o Stefan Svensson 0520-65 33 54 / 070-493 10 06


