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Fiber till Vallda Park
Efter Kungsbacka Bredbandsnäts (KB) presentation i samband med årsstämman 20/4 kan konstateras 
att vi har två alternativ att ta ställning till i Samfälligheten. 
 
Alternativ 1 – Samfälligheten köper kanalisationen, pris per fastighet 15 tkr

- Samfälligheten köper kanalisationen av Bostadrättsbyggarna för 150 000 kr, kostnaden 
kommer inte tas ut av den enskilda fastighetsägaren. Kräver beslut på extra stämma för 
Samfälligheten.  

- Samfälligheten överlåter befintlig kanalisation till KB – denna nyttjas i första hand. 

- Endast grävning till de fastigheter (nya hustypen) som i dag saknar framdragen kanalisation. 
Grävning sker till närmsta el-central vid vägen, det smala skåpet intill el-centralen.   

- Nytt erbjudande från KB – pris 15 000 kr för dem som väljer att beställa anslutning. Priset 
gäller i 5 år och blir sedan högre. 

- Det tidigare erbjudandet upphör och gjorda beställningar måste förnyas.  

Alternativ 2 – Fortsätta utifrån tidigare erbjudande, pris per fastighet 20 tkr

- Erbjudandet som KB skickade i januari 2017 gäller, där hittills 20 st fastighetsägare beställt. 

- Pris 20 000 kr för dem som väljer att beställa anslutning. Priset gäller ytterligare en kortare 
period för att sedan stiga till 30 000 kr för dem som beställer i efterhand. 

- Eventuellt kan av KB anlitad entreprenör i sin tur göra upp med Bostadsrättsbyggarna om 
nyttjandet av befintlig kanalisation. Risken är dock stor att så inte blir fallet, vilket innebär 
att ny kanalisation får förläggas i hela området till samtliga fastigheter. 

- Risk för onödig grävning och därmed påverkan på vägar och tomter. 

Gemensamt för båda alternativen   

- Minst 40 st fastighetsägare måste beställa för att vi ska få fiber till området under 
2017-2018. Att jämföra med de 20 st som beställt i dag.  

- KB är helt avgiftsfinansierat och köper aldrig befintlig kanalisation. 

- Samma pris oavsett om du har eller inte har kanalisation framdragen i dag. 

- Att servitut erhålles från Bostadsrättsbyggarna i Sverige AB. 

- Kanalisation förläggs till samtliga fastigheter som saknar detta i dag, oavsett beställning. 
Kan dock nyttjas först efter beställning. 

- Grävning i gräsmatta förbi gårdshuset, mellan el-central Vallda Parkstig och kabelbrunn 20 
m söder om gårdshuset. 

Tjänsteleverantörer

- Tjänsteutbudet erbjuder ett antal tjänster för bredband, TV och telefoni. Flera av 
tjänsterna kan i dag köpas månadsvis – t ex under sommaren och stängas resten av året.En 
detaljerad beskrivning av tjänster och priser finns på hemsidan: 
http://portalen.kungsbackabredbandsnat.se/
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