Om byNet
 10 års erfarenhet av byggnation av fibernät på
landsbygden. Genomfört över 200 föreningar runt
om i Sverige.
 Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på
landsbygden.
 Eget engagemang ger lägre kostnad –
”Tillsammans bygger vi ett fibernät”.

 Intäkter från materialförsäljning och en fast
projekterings- administrationsavgift. Inga rörliga
kostnader, föreningen har full support.
 Föreningen drabbas inte av några kostnader om
det inte blir något projekt.
 byNet har direktavtal med större
materialproducenter.

 Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.
 byNet koordinerar, designar, och projektleder
från idé till ett färdigt fibernät.
 Hjälper kommuner att koordinera samman
landsbygden tillsammans med fiberföreningar så
hela kommunen kan få tillgång till fiber.

FFH-PROCESSEN SKEDE 1
Information - Stormöte

Bilda projektgrupp & ekonomisk förening.

Områdesansvariga

Organisation

Entreprenadgrupp – Administrationsgrupp.

Information - Stormöte

Värva medlemmar via stormöten
& dörrknackning.

Stämma

?
Alla måste hjälpa till!
Tillsammans skall vi bygga ett fibernät!

Vad kommer det kosta?
Fatta beslut

FFH-PROCESSEN SKEDE 2
Byggstart

En upphandlad gräventreprenör
startar grävarbetet

Fibersvetsning

Fiber kopplas samman i huvudcentral, skåp
och hos abonnent.

Dagsverkare

Föreningsmedlemmarna förbereder
vägen fram för entreprenören.

Besiktning

Nätet dokumenteras och kvalitetssäkras.

Fiberblåsning

Fiberkabeln installeras av byNet´s
lokala partners.

Uppkoppling

Uppkoppling av medlemmen.

FFH-Portalen











Tillgång till byNet´s mallar & styrdokument för
föreningarna.
Medlemsmatrikel.
Registrering och värva av medlemmar via anpassat
formulär.
Möjlighet att visa medlemmar på karta.
Aktuell projekteringskarta.
Justera projekteringen.
Kommunicera enkelt med medlemmarna via SMS
eller e-post.
Checklista/tidsplan
Sida med Frågor & Svar – FAQ.
Yta för föreningens dokument, stadgar, protokoll etc.

Samarbetspartens FFH-projekt

Kommunikationsoperatörer
Tjänsteleverantörer:
Telia, AllTele, Canal Digital, Bahnhof, Bredband 2,
Tyfon, Universal Telecom, GotaNet, NetatOnce,
HelsingNet, T3, Serevado och BoreNet

Tjänsteleverantörer:
Comhem, Bahnhof, Bredband 2, T3, Tyfon och
Alltele

Tjänsteleverantörer:
Bredbandsbolaget, Universal Telecom,
Canal Digital, Bahnhof, Bredband 2, T3 och NETatONCE.

Tjänsteleverantörer:
Tele 2, Bahnhof, ComHem, Riksnet , Bredband2
T3, Viasa, Tyfon och Universal Telecom.

Ramavtal TeliaSonera
 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver
denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut
ca. 51 kr för att bygga upp en kassa.
 Alla aktiva ”burkar” i hemmet och i centralen ansvarar
Telia för.
 Två digitalboxar till TV:n ingår.
 Telia fakturerar föreningen för samtliga anslutningar
(en total faktura).
 Överskottet till föreningen skall användas för
administration och fakturering till
abonnent samt kan användas till service och underhåll
på det faktiska nätet.
 Installationshjälp i hemmet igår i paketet.
 Föreningen skriver ett avtal på fast pris i 5år.

Cirka 21 TV kanaler
Lagom paketet
100/10 (50-8) Bredband
Prioriterad IP-telefoni

Samarbetes partner IP- ONLY
 Kollektiv paketering med Com Hem för 288 kr per
månad inklusive moms. Internet 100/10 Mbit/s, IPtelefoni, 18 tv kanaler, 1 digitalbox och multirouter
(telefoni, trådlöst Internet, nätverksportar).
 Tecknar avtal på 5år fast pris.
 IP-Only kan köpa nätet efter avtalsperiodens slut
och där med ta över ansvaret för den löpande
driften och eventuell kvarvarande expansion.
 IP-Only erbjuder byalaget en näthyra per
aktiverad slutkund. Hyran kan användas för drift
och underhåll av det passiva nätet,
faktureringstjänster eller som en övrig intäkt för
föreningen.

18 TV kanaler

Bredband
100/10

IP-telefon

Så kan det se ut i hemmet

Dator

Gateway

Tv

Fiberkonverter
Digitalbox

Telefon

