Till alla fastighetsägare – fastboende och fritidshus

Stöd framtidsutvecklingen – bli medlem i
Rudskoga Fiber ekonomiska förening!
Medlemskap i föreningen kostar 100 kr per fastighet. Framtida årsavgift är 200 kr .
Föreningens mål är att projektera och arbeta fram en anslutningskostnad som du sedan
får ta ställning till.
Du förbinder dig inte till något nu.
Kostnaden kommer att bero på hur många som väljer att ansluta sig.

Anmäl Dig redan nu!
Betala 100 kr till bankgiro 837-9349
Ange fastighetsbeteckning. Om plats finns skriv även namn och telefonnummer.
Styrelsen:
Robert Sakuth, ordf
Göran Ivarsson, sekr
Jonas Rääf, kassör
Bengt Pettersson
Håkan Nordström
Marie Tjärnbro
Per-Olov Svensson
Bykontakter:
Sjötorp
Henrik Thorén
Gottbol
Lennart Jansson
Eriksbol
Hans-Åke Olsson
Revsten
Roger Berg

070 5174279
070 5476502
070 8344128
070 5177119
070 6460034
070 2245996
070 5152603

robert.sakuth@hotmail.com
goran_ivarsson@telia.com
jonas.raaf@trelleborg.com
gotthem@telia.com
hakan.nordstroem@telia.com
m.tjarnbro@spray.se
perrraford@gmail.com

070 3418186

henrik@byggriver.se

073 0460335

gottbol@live.se

070 5886013

hans.a.o@telia.com

070 3260353

berg_roger@hotmail.com

Fortlöpande information www.rudskoga.se
Länktips www.fiberivarmland.se www.varmskogfiber.se

från Rudskoga Fiber ekonomisk förening

ANSLUT RUDSKOGABYGDEN!
VIKTIG INFORMATION och INTRESSEUNDERSÖKNING
Morgondagens tele, tv och bredband mm
Rudskoga Fiber ek.förening registrerades hos Bolagsverket i december 2011.
Föreningens ändamål är att i Rudskogabygden skapa en trygg och framtidssäker
kommunikation.
Sedan Internets barndom har kravet på kapacitet fördubblats var 18:e månad.
I hela Sverige pågår nu ett teknikskifte som är det mest genomgripande sedan
elektriciteten infördes.
För att den nya tekniken ska komma landsbygden till del till rimliga kostnader,
krävs att många ansluter sig och att vi själva hugger i.
Vad händer med kopparnätet?
Telias kopparnät är slitet, lappat och lagat, vilket många fått erfara.
Nedmonteringen av kopparnätet har börjat, vilket redan ställt till problem på
många håll.
Omkring 2017 går det inte längre att reparera Sveriges gamla AXE-system.
Varför inte ADSL?
Det ADSL vi har nu är och förblir en tillfällig lösning på grund av begränsad
kapacitet. Fördelen var att vi snabbt fick ett bredband även på landsbygden.
Nackdelen med ADSL är att kapaciteten sjunker snabbt med ökat avstånd till
telestationen. Detta ger redan nu en hastighet under dagens acceptabla nivå.

Räkneexempel
Kostnader
Anslutningsavgift
Bredband
TV
Telefoni
Summa

Idag
299kr/mån 6-8 Mbit
159 kr/mån Boxer Mix
145kr/mån Telia Bas
7 236 kr/år
Besparingar

Vid anslutning
20 000,00 kr
199 kr/mån 10 Mbit
109 kr/mån Bas 28 kanaler
49kr/mån IP-telefoni
4 284kr/år
År 1 2 952 kr
År 5 14 760 kr
År 7 20 660 kr

Priserna tagna från Telia.se och Karlstads stadsnät

Varför inte mobilt?
3G-masterna är redan idag fullbelagda och kan ej byggas ut mer utan
fiberuppkoppling.
4G-master måste alltid anslutas till fibernät och räckvidden är högst någon
kilometer.
Man kan med säkerhet säga att de mobila alternativen inte kan leverera de
ökade kraven på kapacitet och hastighet som framtiden kräver – till alla.

Varför fibernät?

Vad händer nu?

I städerna byggs fibernäten ut för fullt, men landsbygden halkar efter på grund av avstånd
och ett mindre kundunderlag.

En garanti för att bevara och förbättra Telefoni, Bredband, TV m m.

Viktigt för fungerande trygghetslarm och andra larm.

Nödvändigt för företag som vill etablera sig eller leva kvar på landsbygden.

Du slipper begränsningar i telefonlinjer eller mobilnät.

Viktigt att ambulans kan koppla upp livräddande apparatur till sjukhuset.

Fiberkabeln är åsksäker.

Fiberoptiken klarar med lätthet de nya kraven. Kapaciteten är i praktiken
obegränsad.




Det är på landsbygden tekniken behövs som bäst!
Landsbygdens konkurrenskraft kräver tillgänglighet till ny teknik och tjänster.

Hur ska vi lyckas?

Lönar det sig även för mig?





Fastigheten blir mer attraktiv vid en försäljning.
För många kommer investeringen att löna sig från dag 1 genom minskade
abonnemangsavgifter och vara återbetald inom ca 7 år.
Se räkneexempel sista sidan!
Förmånligt att gå med i den gemensamma upphandlingen vi vill jobba för.

Fiberanslutning - en god investering för din fastighet och för Rudskogabygdens framtid!

Vad säger kommunen?
Kristinehamns kommun är positiv till
fiberutbyggnad på landsbygden.
Kommunen har tidigare medfinansierat
fiberuppkopplingar till telestationerna i
Skottlanda och Bjurvik.
Roy Ottoson, projektledare för ”Fiber till byn”,
är sedan årsskiftet anställd 8 timmar / vecka i
vår kommun som stöd vid genomförande av
fiberprojekt utanför tätorten.
Kommunen kommer inom en snar framtid att
dra en fiberkabel till Grunnebacka skola.
Det är viktigt att vi kan vara så långt i vårt
projekt att vi kan dra nytta av det arbetet.







För att kunna gå vidare måste vi snabbt få en uppfattning om Ert intresse!
Om tillräckligt intresse finns måste det göras en grovplanering av ett tänkt
fibernät, dvs en preliminär uppskattning av nätets sträckning.
Detta ligger sedan till grund för de statliga stöd som finns att söka.
De statliga medlen är begränsade och det gäller att snabbt få en plats i kön!
Det kommer att krävas att minst 60% av fastigheterna anmäler sig för att vi ska
kunna genomföra projektet.
Vi uppmanar därför alla intresserade att snarast anmäla sig som medlem i
föreningen!
Du förbinder dig inte till anslutning eller några andra kostnader utöver
medlemskap, men ger föreningen underlag och möjlighet att fortsätta arbetet!

Detta är ett stort projekt som omfattar ca 500 fastigheter och vi måste dela upp bygden i
mindre områden. Därför måste vi bland annat få ett antal s k bykontakter.
Bykontakten skall vara styrelsens förlängda arm, sprida information mm.
Kan du tänka dig att på något sätt delta i projektet? Anmäl dig till någon av
kontaktpersonerna!

Vad kostar en anslutning?
Vi ska tillsammans göra allt för att hålla kostnaderna nere.
Liknande projekt som beviljats statligt stöd har landat på ca 15 – 20 000 kr /fastighet.
För det får du slang, fiber och aktiv utrustning ända in i huset.
Det kommer att finnas möjlighet att teckna fiberlån via bank.
OBS! De som är med från början får del av det statliga kanalisationsstödet, om
föreningen beviljas detta.

Vad behöver jag göra själv?
Som fastighetsägare ansvarar du för
grävningen från tomtgränsen till huset.
Även anslutningen inne i huset bekostar
du själv.
De tjänsterna kommer också att kunna
köpas genom gemensam upphandling.
Vi har gjort det förut…

