OBS! Innehåller information och anmälningsblankett från Vessige Fiberförening Ek. för.

Fibernät...

mer än bara data och Internet.
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Telefoni
TV
Internet
Ökat fastighetsvärde m.m.
Något för hela familjen

Du får denna broschyr med bifogad anmälningsblankett beroende på att Du äger eller är delägare
i en eller flera fastigheter i Vessige församling.
Vi ber Dig vänligen att skicka in blanketten antingen Du är intresserad eller inte!

Varför vill vi bygga fibernät
i Vessige församling?
(Vessige, Alfshög och Askome)
TELEFONI

INTERNET

Fibern förläggs i mark och är därför väldigt driftsäker.
Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen
vidare eftersom fibern transporterar informationen som
ljus.

Din fastighet får både stabilare och snabbare uppkoppling. Hastigheten är oberoende av avståndet till stationen
och hur många som är uppkopplade.

Telefonitjänster blir billigare med fiber.

Hastighetsbegränsningen sitter inte i fibern utan i den
utrustning du har hemma.
Ingen kan avlyssna eller se det du gör i din dator.

TV
Fiber ger en stabil mottagning med perfekt bild och
chans till HDTV-format.
Med olika ”play”-tjänster så som ”SVT Play” och
”TV4 Play” kan du se programmet du missat vid vilken
tidpunkt du vill utan inspelningsbar box. Med hjälp av
”Video on demand”, en videobutik över nätet, kan du
även hyra film.

LARM/SÄKERHET
Det kommer att finnas möjlighet till säkerhetstjänster
som t.ex. inbrotts-, brand- och översvämningslarm.
Även hemtjänsten kommer att ha möjlighet att koppla
upp sig till detta med en säkrare anslutning till brukare
än idag.
Elektroniken i fibernätet kommer att ha batteribackup
för att förbli avbrottsfri.

ÖVRIGT
Man äger gemensamt sitt fibernät och det gör att man
tillsammans kan handla upp bra tjänster för att få ett
bättre pris.
Föreningen kan komma att samarbeta med närliggande
församlingar för att få ner totalkostnaderna.
Attraktivt för barnfamiljer och ungdomar.
Arbete och utbildning på distans.
Man kan betala anslutningen och avstå tjänsterna, som
kan kopplas in senare.
Vi bedömer att grävning kan påbörjas tidigast under
2014.

Varför fiber
och inte alternativ teknik?
Källa: ByNet.se
ADSL & VDSL-teknik
• Otillräcklig kapacitet i en snar framtid, max 1-2 km
kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter >10Mbit/s.
• Beroende av kopparnät.
• Känsligt för väderpåverkan.
TRÅDLÖST
• Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med
dagens teknik.
• Känsligt för väderpåverkan.
• Delad kapacitet på antalet anslutningar.
• Säkerhet, det finns risker för intrång på nätet av obehöriga.
LTE/4G
• Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
• De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
• Delad kapacitet på antalet anslutningar.
SATELLIT

• Alla får dela på signalen som sänds ut dvs. begränsad
kapacitet.
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• Dyrt (ex. max 3,6Mbps, 4GB/mån, 420kr/mån, 12GB/
mån, 1100kr/mån).

Jag har ingen dator, vad ska jag
med fiber till?
Även den som inte har någon dator kommer att tjäna
på att gå med. Man kommer att kunna titta på TV med
fantastisk bild- och ljudkvalité och kostnaden för telefonsamtal blir mycket låg. Vi kan även räkna med att det
kommer fler tjänster i framtiden, som vi ännu inte kan
ana oss till.

Jag har inte råd att gå med nu.
Kan jag ansluta senare?

Det borde vara samhällets ansvar att se till att alla får fiber.
Varför ska vi göra detta?

Fibernätet byggs så att det är tekniskt möjligt att ansluta
i efterhand men det kommer att bli avsevärt dyrare.
Förutom anslutnings- och månadsavgifterna kommer du
att behöva betala extra för grävning och installation av
utrustningen.

Marknaden (Telia, Tele2 m.fl.) vill inte, därför bildar
vi en förening. Vi bedömer att finansiera ca hälften av
kostnaderna via bidrag.
Även om det krävs mycket arbete i början och en viss
startkostnad för varje hushåll så kommer vi i slutändan
att tjäna på att äga vårt eget nät. På så sätt kan vi gemensamt upphandla internet- och TV-abonnemang.

Vad kommer det att kosta?
Det beror på hur många som tecknar sig.
Anslutningsavgiften är tänkt att täcka fiberföreningens
kostnader för att bygga själva nätet. Vi räknar med en
engångskostnad på 15-25 000 kronor per hushåll, men
kommer givetvis att arbeta för att minska den siffran.
Det finns olika bidrag som kan sökas av föreningen.
Vessigebro samhälle räknas som tätort. (Fler än 200
invånare, max 200 m till närmaste granne.) För tätort
utgår inga bidrag.
OBS! Av redovisningstekniska skäl ber vi dig markera
i anmälan om du bor inom eller utom tätort!
En viktig förutsättning är att kostnaden skall vara lika
för alla oavsett avstånd till närmaste anslutningspunkt
eller om man bor inom eller utom Vessigebro samhälle.
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En månadsavgift tillkommer (ej fastställd än). Vanligtvis
kommer det att ingå TV (baspaket), telefon och datoruppkoppling. Månadsavgiften blir betydligt lägre än
vad de flesta betalar idag för dessa tjänster vilket innebär
att investeringen har betalat av sig själv inom några år.

Erfarenheten från andra församlingar som redan har
byggt fibernät visar att kostnaden ofta blir minst den
dubbla mot att gå med från början. Anslutning till
fibernätet höjer värdet på din fastighet och bankerna är
troligtvis villiga att ge förmånliga lån för detta.

Jag ser lite på TV och ringer
bara ibland. Finns det något
skäl för mig att bry mig om
detta?
Hemtjänsten och vårdcentralen kan utnyttja fibernätet
för att ge dig ökad trygghet. Det kommer också en dag
då huset ska säljas eller tas över av någon yngre släkting.
Det är betydligt enklare att sälja en fastighet med fiberanslutning. Vill man ansluta i efterhand blir det väldigt
dyrt.
Om du i framtiden skaffar dator och har släktingar som
bor långt borta kan du få bättre kontakt med dem. Det
finns teknik (Skype) så att man kan se den man pratar
med och barnbarnen kan visa sina teckningar direkt för
dig under ”telefon”-samtalets gång.
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Jag har 3G/4G så då klarar jag
mig väl utan fiber?

Det här låter bra. Hur gör jag
för att ansluta min fastighet?

De trådlösa lösningarna klarar tyvärr inte av de ökande
kraven på dator- och TV-trafik på landsbygden.

Det första du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen.

Vi ser redan idag hur kapaciteten på det mobila bredbandet minskar på sommaren då många är uppkopplade
samtidigt. Trådlöst fungerar bra för smartphones men
för normal datoranvändning är det inte tillräckligt.

Medlemskapet visar att du önskar ansluta din/dina fastighet/-er till fibernätet.

Ju högre hastighet, desto högre frekvens krävs för bärvågen. Hög frekvens innebär dock kort räckvidd. För 4G
skulle masterna behöva stå med ca 1000 meters mellanrum. Ett sådant alternativ skulle bli orimligt dyrt och
ändå inte vara lika bra.

Får jag någon ersättning för att
upplåta mark för fibernätet?

Som medlem har du rösträtt på kommande årsmöte.
Det är viktigt att du anmäler dig nu. 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.
Projektet kommer endast att genomföras om tillräckligt
många svarar att de vill ansluta sin fastighet.
Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!
Använd anmälningsblanketten! En fastighet per anmälningsblankett!

Hela projektet bygger på att alla ställer upp solidariskt
för bygdens överlevnad, utan vinstintresse. Därför kommer vi inte att betala några intrångsersättningar.

OBS! Vi ber dig skicka in blanketten även om du väljer
att inte ansluta din fastighet.

Vad behöver jag/vi göra själva?

Det är viktigt att vi får en bekräftelse på att alla fastighetsägare har fått möjlighet att ta ställning till detta
erbjudande.

Alla anslutna fastighetsägare kommer att behöva göra ett
antal dagsverken. Röja väg för maskiner, iordningställa
efter grävning, etc.
Grävning över egen trädgård (20 cm djupt) gör varje
fastighetsägare själv. Har du inte möjlighet kan du naturligtvis hyra in en entreprenör. Eventuellt kan befintliga
rör etc. användas för att undvika ytterligare grävning.
Eventuellt kan du behöva bygga upp ett nytt eller större
kabelnät/nätverk i ditt hus beroende på vad du har idag
eller hur du vill utnyttja dessa nya möjligheter.

Hur kan jag hjälpa till
ytterligare?
Ju fler som kan vara med desto bättre och roligare. Det
behövs folk till att sprida information, olika projektgrupper, projektera grävningen och till praktiska arbeten när
vi har börjat gräva.
Kontakta någon i styrelsen för mer info och/eller
intresseanmälan att hjälpa till.

Sponsring!
Att få fiber framdraget torde vara särskilt intressant för företag. En snabb förbindelse med omvärlden
blir mer och mer viktigt. Vill du eller ditt företag sponsra föreningen på ett eller annat sätt?

Kontakta styrelsen för mer information.

TOMAL

®

METERING SYSTEMS
Ett av Hallands största Ingenjörsföretag, med egen tillverkning, inom Miljöteknik.

www.abg-alex.com

www.el-andersson.se

För framtidsdrömmar och vardagsnära möjligheter

Vi delar med oss!
För Falkenbergs Sparbank är det viktigt att stötta bra initiativ där våra kunder
lever och bor. Årligen får ett 100-tal föreningar och arrangemang stöd från oss.
Vi tycker det ska vara roligt och trevligt att leva just här.
Ett rikt idrotts- och kulturliv gör vår bygd attraktiv och håller vårt samhälle levande.

Välkommen!
www.falkenbergssparbank.se

0346-550 00

www.dalhems.com

jörsereds
BEmballage

Hule
Tel: 0706-706330

0346-77 40 38

Allt inom Byggvaror & Braskaminer
Öppet mån.-fre. 7-17 lunchstängt 12-13 lör. 9-12

Konferens, kurser, återhämtning
med naturen som rum.
www.sorbynaturhalsogard.se

VESSIGE KETTLEBELL & HLR
TUFF och ROLIG TRÄNING – passar alla
Rörelse-puls | Kettlebells | Bulgarien bags
Spettel | HLR-utbildningar

Garry och Lena
070 558 69 38 | 070 306 45 15
dalsgard154@compaqnet.se

Interimsstyrelsen för Vessige Fiberförening Ek För.
Ordförande Ulf Johansson, Sjösgärde 108, 311 65 Vessigebro
ulf.774070@telia.com, tel. 070-511 40 70
Kassaförvaltare Håkan Johnsson, Ryssgärde Bergsgården 201, 311 65 Vessigebro
hakan.johnsson@hgm.se, tel. 070-638 00 85			
Lena Odengård, Kärreberg Gunhem 601, 311 64 Vessigebro
odengard.gunhem@telia.com, tel. 076-775 50 78
Sandra Thieme, Stationsgatan 13, 311 64 Vessigebro		
sandra.thieme@tele2.se, tel. 0702-24 66 66
Jan-Olof Nilsson, Hede 231, 311 65 Vessigebro		
j-o.nilsson@telia.com, tel. 070-532 52 80

Titta även på vår hemsida, www.vessigefiberforening.se!
Vår hemsida uppdateras löpande avseende aktuella frågeställningar
under rubriken ”Frågor och svar”.

Välkomna till Ätrasalen på informationsmöte!
Måndagen den 15/4 kl. 19.00. Vi bjuder på fika.

