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PRESSRELEASE Lund, 16 december 2014                                                    !
462 innovativa villaägare lånade 10 miljoner 
kronor och byggde sitt eget monopolfria fibernät 
!
Igår startade världens bästa villa-internet, den tredje vägen för villafiberanslutning:  
egenägt, billigare, bättre, snabbare och roligare än någon annan. !
Över 200 personer var med igår kväll och firade och startade upp sitt fibernät. De njöt av hemlagad 
pannacotta med färska bär och prosecco till bejublade tal av Christer Wallin (kommunalråd i Lund) 
och Christoph Quitmann (VD MaxLab IV i Lund). Invigningen av ljuset i marken avslutades med 
att tända luften i ett storstilat fyrverkeri. Fiberanläggningen är nu igång och drygt 200 villor har 
inlett testperioden med sitt gigabitinternet. 462 villor kommer vara i full drift 31 januari 2015. !
För att ansluta en villa till ett fibernät brukar anslutningsavgiften vara från 14.000 kr. Då hamnar 
villaägaren antingen i en ”stängd” lösning från t.ex. Telia, eller i en så kallad ”öppen” lösning t.ex. 
en sådan startad av en kommun. I en”stängd” eller ”öppen” lösning kan varje enskild 
fastighetsägare välja hastighet och i den öppna även internetoperatör. Däremot kan de aldrig välja 
kommunikationsoperatör. Det gör att kostnaden blir ganska hög. De boende hamnar i ett system 
som påminner om hur det var när telefonmonopolet skrotades. Telia blev förvisso av med en del av 
trafiken men behöll guldkalven, ägandet av infrastruktur (genom Skanova). På så sätt kunde 
monopolägaren fortsätta att äga sitt nät och hyra ut kunderna till marknaden. !
Villaägarna på Annehem valde den tredje vägen. De lånade 10 miljoner kronor (ca 23.000 kr/villa) 
och byggde sitt eget fibernät. Nu äger de sitt nät och kan välja både kommunikationsoperatör och 
internetoperatör. Eftersom de köper internettjänst för 462 fastigheter på ett bräde så kan de köpa det 
snabbast möjliga till alla fast mycket billigare än långsammaste tjänst som köps enskilt i ett öppet 
stadsnät. Det blir till och med så billigt att deras totala månadskostnad för internet inklusive 
investering motsvarar vad de flesta betalar enbart för internet. !
Annehemsvillorna startade en samfällighetsförening i vilken de förhandlade fram ett mycket 
förmånligt lån med Sparbanken Skåne. Det resulterade i ett unikt erbjudande där villaägarna fick en  
anslutningsavgift på 0 kr och en månadskostnad på 314 kr/månad. När lånet om några år är avbetalt 
går kostnaden ner till 100 kr/månad. !
För det får alla villor 1000/1000 Mbit/s internet (från Ownit, dotterbolag till Telenor) inklusive ett 
telefonabonnemang. Dessutom kan de valfritt välja unikt basutbud för kabel-TV över fiber för 21 
eller 69 kr/månad (från Sydantenn). !
Kanske inte så konstigt att 99,5% av alla anslöt sig. !!
För mer information kontakta ordförande Tony Helinsky, 070-888 1111, tony.helinsky@annehem.net
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