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Sammanställning efter genomgång av våra frågor enligt tidigare utsänd information.
Frågor
Täckningsprocent/pris

Bygga i hela området inkl. byarna

Telia
Bjursås med c:a 680 hushåll 40%,
21900:50% = 19900:-,
60% = 17900:-,
70% = 15900:-.
Efteranmälan 34900:Kommer att undersöka Björsberg,
Baggbo, Andersbo, Rexbo, Rog,
Näset och Sågmyra.

Serviceavgift

Ingen

Allmänna villkor

Besked efter kampanjslut den 12
april 2016.
Grävning 45 meter/ 5 meter
dragning inomhus. Box ingår
samt installation.

Priser på tjänster m.m.

Företaget står för fel i boxen även
vid åsknedslag.
Ingen större skillnad mot övriga

Avbetalning

60 månader / 3% Ränta

IP-Only
Etapp 1 c:a 600 hushåll i Bjursås
30%, 21900:- med rot 19890:-,
-2000:- vid 50% samt ytterligare
-1000:- vid 60%.
Etapp 1 c:a 300 hushåll i Sågmyra
40%, - 2000:- vid 70%
Efteranmälan 34900:Säger sig vilja fortsätta när etapp
1 är klart. Kunde inte precisera
täckningsprocenten. Söker bidrag
för ortssammanbindande nät.
Ingen

Besked 1 maj 2016 om grävning
kommer att börja för etapp 1, om
inte makuleras avtalen.
Grävning 45 meter/ 5 meter
dragning inomhus. Box ingår
samt installation.
Företaget står för fel i boxen även
vid åsknedslag.
Ingen större skillnad mot övriga.
Däremot finns möjlighet till
korttidsabonnemang.

Falu Stadsnät
19600:- med rot/hushåll inte
något procenttal.
Bjursås start maj 2016
Sågmyra-Gopa 2016

Efteranmälan 26000:Rexbo o Björsberg 2017
Rog 2018
Övriga byar 2019
Övriga byar i Sågmyra 2017
40:-/månad. Kan tas bort i två år
om Du har elhandelsavtal med
Falu Energi & Vatten.
Ingen avgift till sommarbostad –
om ingen tjänst finns.
Kommer att gräva till alla, start
Maj 2016 med Klockarns Hage –
Mårtsbo. Därefter norr om kyrkan
t.o.m Baggarvet/Kvarntäkt och
därefter Västanberg Näset och
Kullgärdet. Grävning 45 meter/ 5
meter dragning inomhus.
Beräknas klart hösten 2017.
Ingen större skillnad mot övriga.
Däremot finns möjlighet till
korttidsabonnemang.
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Några slutord från gruppen:
Det är naturligt så att alla väljer den leverantör man vill, vi hoppas att grävningarna inte stoppas av att man inte når upp till
procenttalet och att processen stoppas.
Gruppens syn:
Är att den som bygger hela ”Bjursås Socken” och har en tidplan är att föredra.
Har samma pris oavsett var man bor.
Företag inom vår Kommun.
Som NI säkert sett på föregående sida ligger Falu Stadsnät bra till.
Stadsnät kommer även att samordna nedgrävning av el luftledningar i vårt område, vilket innebär säkrare elleverans.

