Femsjö Färgaryds fiber ek. förening

Viktig information till dig som bor i området Femsjö/
Färgaryd om bredbandsutbyggnad på landsbygden

Regeringen satsar stora pengar för att påskynda utbyggnaden av bredband via fiberkabel på landsbygden.
Satsningen är en tydlig signal från regeringen att bredband är
en förutsättning för boende och företagande i hela landet.
Till skillnad från i tätorterna så finns det inget kommersiellt
intresse från exploatörer att installera fiberkabel till hushållen.
Husen ligger helt enkelt för utspridda.
Kontaktpersoner:
Mikael Nykvist, Solåsen 0345-102 79
Ingmar Wahlström, Femsjö 070-667 95 39
Krister Wahlström, Knalleberg 076-14 79 212
Marcus Andersson, Löjenäs 070-555 20 54
Per Ahlstrand, Stensbol 070-266 19 37
Ulrik Bertilsson, Kråkshult 0345-140 36
Björn Oscarsson, Sonhult 0345-108 87
Ingvar Persson, Eldshult 073-37 66 043
Magnus Bertilsson, Ekenäs 0345-140 40
Åke Nilsson, Sofieslätt 0345-150 54
Vincent Persson, Ynnabo 0345-230 22

För att kompensera detta stöder regeringen lokala satsningar,
men det krävs lokalt engagemang samt att utbyggnaden av
fiberkabel sker inom en ekonomisk förening.
Vi är därför några från bygden som tagit initiativ till och bildat
Femsjö Färgaryds fiber ek. förening.
Under hösten 2012 undersöker vi ditt intresse av att ansluta
din fastighet till en modern bredbandslösning via fiberkabel.

Nedan följer en kortfattad information om vilka möjligheter som finns och varför nuvarande hastigheter
inte kommer att räcka i framtiden.
För mer information gå in på vår hemsida eller Hylte kommuns web.
(under bygga, bo/bredband) Det går givetvis även bra att kontakta någon
av kontaktpersonerna som finns på sista sidan i detta häfte.
 Boende på landsbygden bör få samma förutsättningar som övriga.

Vad kostar det?
 En indikation är 15.000-30.000 per anslutning baserat på andra fiberfö-

reningar i Sverige
 Alla kommer betala samma pris.
 De flesta kommer att kunna sänka sina månadskostnader för TV, tele-

foni och Internet och på så sätt spara in investeringen på sikt, samtidigt
som fastighetens värde ökar.
 För att kunna beräkna en mer exakt anslutningskostnad behöver vi

 Nya tjänster för TV, video, telefoni och Internet utvecklas hela tiden.

Dessa kräver högre hastigheter än vad våra gamla telefonledningar klarar av.
 Telia har inte längre något samhällsansvar med skyldighet att leverera

telefoni/bredband. Där Telia har tekniska problem eller inte längre anser det lönsamt, sägs avtalen upp. Då blir kunden hänvisad till mobiltelefoni, med låga överföringshastigheter som följd.
 Fiberkabel är mindre åskkänslig. Nedslagen följer vanligtvis telefon och

elmatning in i husen. Fiberkabel leder inte elektrisk ström och därmed
minskar risken för påverkan betydligt.
 Fiber är en framtidssäker lösning. Vi lägger ner rör i marken där vi sena-

re blåser i fiberkabel. Både fiberkabel och aktiv utrustning i ändarna
kan enkelt bytas ut om det behövs i framtiden.

veta vilka som är intresserade.
 Ju fler vi blir desto lägre pris.
 Hur stor del av kostnaden som kan täckas av bidrag från Länsstyrelsen
och Region Halland kommer också att analyseras av föreningen .

Preliminär tidplan:
 Under slutet på 2012 startar intresseanmälan.
 När vi har tillräckligt med intressenter görs en förstudie som tar fram

en mer exakt kostnad.
 Ni får tacka ja/nej till erbjudandet.
 Grävningen startar och förhoppningsvis kan vi ansluta de första i början

av 2014.

 Tekniken kan t ex erbjuda nya och förbättrade kommunikationer med

äldreomsorg eller möjlighet att fjärrövervaka och fjärrstyra ett fritidshus. Användningsområdena är många.

För mer information: www.fffiber.se

Måste jag gå med nu, eller kan jag vänta?
Det finns inget krav att gå med nu, det går att göra senare. Nackdelen är
att det blir dyrare eftersom er fastighet då inte ingår i underlaget för
bidragsdelen.
Er intresseanmälan innebär att föreningen undersöker möjligheten att
ansluta Er fastighet till ett kommande fibernät.

