
 
    

Tönnets fiberförening                                                                                                                             
Vi planerar att bygga ett fibernät från Fallan i söder till Stackerud i norr.  

Varför fiber? 
Om vi vill leva och bo i en livskraftig bygd, som fungerar även för våra efterkommande, så 
måste vi följa med i utvecklingen. 
Det är ett teknikskifte på gång när det gäller kommunikation, och det handlar inte enbart om 
telefon, TV och internet!  
Det räcker inte att sitta hemma och lita på sin vanliga telefon med koppartrådsanslutning, 
den kommer att klippas, frågan är inte om utan när. 

Vad kommer det att kosta att ansluta sig? 
Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden 
för projektering, grävning och material mm. Att bli medlem i föreningen kostar 100 kr i insats 
och 200 kr i medlemsavgift för år 2016. Föreningens mål är att fiberanslutningen hamnar 
under 20000 kr, medräknat att vi får bidrag på 50%.  

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra? 
Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Vissa 
reservdelar till ADSL går ej att få tag på idag . Via fiberanslutningen kommer du få en 
betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till telefontjänster och TV mm.  

Kommer man att kunna ansluta sig senare? 
Ja, det kan du, men till en betydligt högre kostnad. 

Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden? 
Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det 
ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna 
kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast.  

Idag har jag bredband via telefonkabeln. Jag har bra uppkoppling från flera datorer och 
kan se film. Varför behöver jag fiberkabel? 
 Du får en stabilare anslutning som inte är känslig för åska över huvud taget. Det finns ingen 
ström i ledningarna!  
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Dessutom försämras inte bandbredden beroende på avståndet mellan utrustningen, som 
fallet är med ADSL och kopparkabel. 
 Du får en lägre kostnad för telefon-, tv- och bredbandsabonnemang tillsammans. Allt ligger i 
ett paket. Du sparar hundralappar per månad! 
 Du får del av bidragen från Länsstyrelsen. Om du istället vill ansluta om några år kommer 
din kostnad troligen att bli mer än dubbelt så stor. 
 Fastighetens värde stiger med minst 30 000 kr. 

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet? 
Det första är att du ansöker om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du är 
intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men det är inte en bindande anmälan. 
En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets 
genomförande. 

Jag vill vänta lite och se vad som händer. 
Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi 
medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva 
projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det 
egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. 

 Så om du tycker detta är intressant bli medlem idag.  

 du hjälper bygden att gå vidare och få fram en kostnadskalkyl 

 ju flera som blir medlemmar, desto lägre pris kan vi få per anslutning 

 du är inte bunden förrän du fått ett priserbjudande 

 det gäller även kommunikation med sjukvård, hemtjänst, personligt larm och 
stöldlarm, förutom fast telefon, TV och internet. 
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