
Information från Porfyrens samfällighet styrelsen@porfyren.se 

 

Porfyrens Samfällighetsförening 
Marmorstigen 30 
19633 Kungsängen 

Org.nr 716417-3119 
Bg 753-3789 

Vår mailadress är: 
styrelsen@porfyren.se 
 
www.porfyren.se 

 

 

Information angående fiber 
Vi har fått frågor från några boende i samfälligheten med anledning av de dörrförsäljare 
som just nu cirkulerar i området från IP-only. De håller på att gräva för fiber i vårt 
närområde och erbjuder även oss detta. Det är inte det enda företaget som hört av sig 
utan även Open infra har kontaktat oss i styrelsen. 

Angående fiber är det egentligen ett beslut som är upp till enskild fastighetsägare och inga 
större problem för de som angränsar med tomt mot kommunens mark. För de som bor mitt 
i området behöver samfälligheten ta ett beslut om godkännade för grävningsarbete på den 
gemensamma marken. 

IP-only har skickat ut ett erbjudande. Efter att jag pratat med dem igår så gav de en bättre 
deal, så nu ingår bredband 250/100 Mbit/s i 24 månader med Ownit som ägs av Telenor 
(första erbjudanet kostade bredbandet 349:-/mån). 8015:- för installationen om man har 
RUT/ROT kvar. 

Det är alltså inte bara att teckna avtal för de som bor mitt i området, då beslut måste fattas 
om grävarbetet. 

Vi har det som en punkt på nästa styrelsmöte, där vi kommer se över de olika alternativen 
samt konsekvenser. Det handlar ju även om det bredbandsavtal som årsstämman tog 
beslut om för några år sedan. 

Om ni har tankar, åsikter om det här med fibrer så får ni gärna maila det till 
samfällighetens mail. Även när det gäller de olika företagen Open infra och IP only. 

Vi har styrelsemöte sista veckan i augusti, så återkoppla gärna innan dess. 

Jag vill poängtera att det här är inget som kostar samfälligheten något, utan bara enskild 
fastighetsägare som tar beslut om fiber till sin fastighet. Det som gör det till en 
samfällighetssak är det grävarbete som i såfall behöver ske.  

 

Med vänliga hälsningar! 

Lotta, Ordförande 

styrelsen@porfyren.se 

mailto:styrelsen@porfyren.se

