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Anders Carlsson inledde och hälsade välkommen.
Han berättade en kort historik om hur tanken att bygga fiber uppstod. Innevånare i Svalehult och
Otteskruv började undersöka hur man kunde gå tillväga och om det fanns intresse i området.
Man bildade en informell styrelse och en ekonomisk förening som fick namnet OSE-fiber.
Den nya förening som bildades under den här kvällen behåller den befintliga, inregistrerade
föreningen. Det gör att namnet OSE-fiber troligen kommer att dyka upp i olika sammanhang.
Kommunen bygger nu ett stom-nät och stöttar de föreningar som bildas i kommunen.
Den 5 februari 2015 genomfördes ett möte där en interim-styrelse utsågs som haft som uppgift att
genomföra dagens möte.
Syftet för kvällens möte var att sprida information och bilda en förening.
Bo Davidsson, Nybro kommun:
Bo redogjorde för de grundläggande villkor som finns för att söka ekonomiskt stöd.
Om man beviljas stöd utgörs det av 60% av kostnaderna, detta gäller i Kalmar län.
Man måste uppfylla en rad olika kriterier för att vara berättigad att söka, t.ex ska projektet
genomföras på landsbygd, andra marknadsaktörer ska inte planera att bygga i samma område osv.
Tryggve Haagard, konsult för Nybro kommun:
Statens mål är att 90% av Sverige ska vara fibrerat år 2020.
Kommunen bygger nu ett stom-nät som ska försörja kommunen och innehålla ett ”öppet stadsnät”.
Det innebär att man fritt kan välja tjänster och operatörer.
I kommunen är sex olika fiber-föreningar igång: Alsterbro, Flygsfors-Orrefors-Gadderås, Madesjö
Västerbygd, Kråksmåla, Örsjö och vår som heter Madesjö-Oskar fiberförening och kallas MOFF.
Fördelarna med fibernät är bl.a. att man har extremt höga hastigheter, det är åsksäkert och det ligger
nedgrävt och är skyddat.
Tjänster som levereras i nätet:
• Internet – samma informationsflöde som i tätorter.
• IP-telefoni – Alla telefonjack fungerar som vanligt. Man behåller sitt gamla telefonnummer
och vanliga telefoner.
• IP TV – Man får automatiskt HDTV och TV ”on demand”, man behöver inte följa tablån
utan kan se ”sitt” program eller film när det passar en bäst.
• Larmtjänster – som natt-tillsyn, spisvakt, vattenläcka, brand, rörelse, öppen dörr/fönster.
En operatör är den som ”tänder upp systemet”. Operatören sållar fram tjänsteleverantörer.
Kalmar län har 83 miljoner att dela ut för fiberprojekt. Endast Nybro kommun har aviserat att man
planerar att söka bidrag.
Man kan dra fram kabel till sin fastighet men behöver inte ”tända upp” sitt nät förrän man själv vill.
Anslutning innebär att kabeln dras till närmsta husknut och innanför vägg.
ROT-avdrag utgår inte.
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Anders Carlsson informerade om olika fördelar med fibernät och att det är rätt tid att bygga nu när
stadsbidragen är generösa.
Föreningen kommer att lämna in en ansökan för bidrag till Länsstyrelsen och sista datum är 15
maj 2015.
Ansökan bygger på intresseanmälan från de berörda fastigheterna i området.
Intresseanmälan måste vara föreningen tillhanda före april månads utgång och kan lämnas via
hemsidan: www.moff.nu
eller mejlas till någon av kontaktpersonerna som finns angivna på kallelsen till kvällens möte.
Avtal kommer att skrivas med varje enskild fastighet.
Man betalar en insatsavgift, som antas kommer att hamna på ca 20 000 kr beroende på hur många
som kommer att ansluta sig. Detta betalas vid avtalsskrivningen.
En medlemsavgift till föreningen betalas och bestämdes till 300 kr/år.
Man kan också låna de 20 000 kr till insatsen hos Swedbank. Amortering sker under 5 år och
kostar alltså 4 000 kr/år. Rörlig ränta är f.n. 2,10% och blir 420:- per år.
Kostnaden blir alltså 4 420 kr/år eller 368 kr/månad.
Vi får bidrag nu och inte senare – det är ett bra tillfälle att ansluta sig. Vid ett senare tillfälle blir
det betydligt dyrare.
Föreningen bildades formellt och årsmöte hölls. Årsmötesprotokoll finns på hemsidan.
De val som gjordes var i korthet:
Ordförande: Anders Carlsson
Ledamöter: Janna Björk, Cecilia Blomqvist, Peder Johansson, Jan-Erik Johansson och Christian
Peterström.
Revisorer: Lars-Erik Karlsson och Jan-Åke Karlsson.
Valberedning: Kjell Haraldsson och Birgitta Carlsson
De är av största vikt att intresseanmälningarna kommer in så fort som möjligt. Viktigt att ange
fastighetsbeteckning. Detta görs enklast på hemsidan. Där finns också uppgift om
bankgironummer för medlemsavgiften som betalas så fort som möjligt.
Adressen till hemsidan är www.moff.nu
Noterat av: Birgitta Carlsson 2015-03-30
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