BIi medlem i Södra Strömstads Fiberförening,
en ekonomisk förening där medlemmarna bestämmer.
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Kryssa i ditt svar!

Ja, jag vill

Nej,

bli medlem

vill inte bli
medlem
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Även om ni inte är intresserade, vill vi gärna få ert svar, så att
ni inte skall bli tillfrågade flera gånger. Kryssa isåfall "Nej" och
skriv namn och adress, så att vi vet att ni är tillfrågade.
Om ni skulle ändra Er innan projekteringen påbörjas, är ni självklart välkomna att anmäla ert intresse!
Innan det faktiska arbetet med att gräva ner rör i marken startar, kommer alla medlemmar att bli offererade den fastställda
summan för Södra Strömstad fiber.
För att bli medlem krävs det att ni betalar in en insats om 100:-,
samt en årsavgift på 100:- för att bekosta de löpande kostnaderna i föreningen.
Den bindande beställningen görs på en separat blankett, efter
beslut om projektets genomförande. Som medlem i den ekonomiska föreningen innebär det endast att ni meddelar intresse av
att ta del av kostnadsförslaget, därefter tar ni själva beslut om
ni vill gå vidare och ansluta fastigheten till byanätet.
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www.sodrastdfiber.se
kontakt@sodrastdfiber.se
Sten-Olof Blomqvist, 0703462932
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Väster vik 2, 45297 STRÖMSTAD

•

Ett informationsblad, angående de kommande fibernäten i vårt område.
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Ny, snabb teknik!
Framtidens kommunikation, med telefon, tv och
INTERNET, kommer att ske via den nya fibertekniken.

Rotavdrag
Innebär att du som privatperson
kan dra av hälften av
arbetskostnaderna vid t ex grävning för bred band på
tomten samt installering av bredband i huset. En förutsättning
är att huset är taxerat som
"småhus". Observera
att det är grävmaskinistens timtid
du kan göra avdrag

bernätet. Fiberföreningens bredbands nät ägs av föreningen där
de som ansluter sig blir medlemmar och delägare.
Fiberföreningen ansvarar för själva byggnationen av sitt byanät
och gräver och lägger själva ned
tomrör mellan fastigheterna och
till anslutningspunkten i kommunens stamfibernät. Fiberföreningen ansvarar också för att ordna

Bakgrund

Fiberkabel

Nuvarande teknik med Telias kopparnät är osäker, alla har vi varit
berörda av nackdelarna med dagens kopparnät. Luftledningar
som påverkas av vind, snö och is
har medfört avbrott, väntetider

Är optisk överföring av data, inte
som tidigare med ström. Ljuset
som skickas genom en glas eller
plastkabel störs inte av yttre faktorer som kopparkabel, och signalen blir snabbare och klarare.

och begränsningar med långsamma anslutningar.

Härav kan man ha, en, i princip,
obegränsad hastighet i fibernätet.
Det som kommer att vara aktuellt

för, inte grävmaskinen.

nödvändiga marktilIstånd, anlita
specialister som blåser in fibern i
de tomma rören, svetsar ihop för-

I städerna finns det andra alternativ för trådlös kommunikation,
men då vi bor på landsbygden,
saknas täckning i många fall.
Med Fiberanslutning, kan vi försäkra oss om ett stabilt och
snabbt nät.

i vårt fall, är 100 Mbit, som kan
utökas till 1 Gbit.
Vi kommer att kunna få, IPtelefoni, INTERNET, TV, och i
framtiden, 3-D TV, och interaktiva
tjänster, telebildkommunikation,
bland annat.

Det kommunala bolaget AB Ströms-

greningar och monterar utrustning
i medlemmarnas fastigheter.
Där byanätet kopplas ihop med
kommunens stamnät behövs ett
utrymme för den tekniska utrustningen, en kommunikations nod.
För att kunna ta byanäten i bruk
behövs att en kommunikationsoperatör erbjuder bredbandsabonnemang till fiberföreningens medlemmar.

I vår Kommun, finns det redan två
aktiva fiberföreningar, och fler är
på väg, syftet med att bli medlem
i föreningen, är att bli många medlemmar, så att den totala kostnaden blir så låg som möjligt för den
enskilde.
Nu finns det ett bidrag att få, om
man är med i uppstarten, vid senare anslutning, är kostnaden fördubblad.

tanet genomför nu en byggnation
av ett stamfibernät. Stamnätets
syfte är att ansluta och ge kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet möjlighet till
hög hastighet och ett attraktivt
tjänsteutbud.

Vad som skall ske.
Ni kan visa Ert intresse för att ansluta er genom att betala 100:- i
medlemsavgift och 100:- i medlemsinsats till "Södra Strömstad
Fiber" (därmed har man dock inte
förbundit sig til att anlägga fiber)
När vi blir tillräckligt många medlemmar, kommer vi att ansöka
om projektering, dvs. att entreprenören som skall gräva ner tomrör
tillsammans med fiberföreningen
planerar vart ledningarna skall
dras. Efter anläggandet kommer
vi som förening att äga nätet tillsammans.

För att kunna dra nytta av stamfibernätet behöver invånarna i kommunens olika delar även bygga
sina egna byanät och ansluta dessa till stamfibernätet.
För att kunna ansluta sig till kommunens stamfibernät behöver en
grupp av fastighetsägare gå samman och bilda en ekonomisk förening. Denna förening bygger ett
byanät som länkar samman de ingående fastigheterna med stamfi-

För mer in'ormation~ kom till vårt
årsmöte den 26 Juni~ på Överby
pistolklubb. Kl. 19.00
Eller titta in på, www.bynet.se
Och vår hems ida
www.sodrastdfiber.se

