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Stenrike 15-05-03

Hej,
Nu är det verkligen hög tid att beställa fiberanslutning! Ju tidigare det blir 600 beställningar, desto
tidigare blir fibernätet färdigt. Har du redan beställt så är det jättebra.
Då du gick med i föreningen visade du intresse att få till stånd ett fibernät, men gjorde inget åtagande
om att ansluta dig till fibernätet. Därför behöver du nu välja att antingen beställa fiberanslutning eller
att inte göra det. Du vinner inget på att seg-dra på beslutet utan gör det nu.
I månadsbrevet för April och i ytterligare två brev har vi i styrelsen redogjort för avtalet med Svenska
Fibernät (IP-Only) och och hur man går till väga för att beställa. Det har medfört att vi på tre veckor
blivit 50 st fler i föreningen, vi är nu minst 545 medlemmar. Samtidigt har fler än 250 beställningar på
fiberanslutning registrerats hos Svenska Fibernät, så förutsättningarna för att vi ska nå vårt mål om
600 beställda anslutningar senast 31 maj är goda.
Vi i styrelsen anser att det trots allt är ett ganska enkelt val eftersom:
1. Den tekniska utvecklingen kräver att alla har goda kommunikationer för att kunna fungera i
samhället. För cirka 100 år sedan undrade man över om man behövde dra in el i huset. Några
tiotal år senare var frågan om telefon eller ej viktig. Nu gäller avgörandet behovet av stabil
och säker kommunikation.
2. Mobila nätverk kommer inte att klara det ökande behovet av kommunikation, men de är ett
bra komplement, då man befinner sig utanför hemmet eller arbetsplatsen. All teknisk
expertis är överens om att fibernäten under mycket lång tid kommer att vara den bästa
lösningen.
3. Du värdesäkrar ditt hus. På samma sätt som att de är svårt att sälja hus som inte har den
standard som köparen förväntar sig vad det gäller annan utrustning, visar det sig redan nu
vara viktigt att huset har fiberanslutning för att lätt kunna sälja huset. I takt med att allt större
del av de hus som är till salu har fiberanslutning, så ökar också förväntningarna.
4. Vi ändrar våra vanor. TV-tittandet förskjuts förbluffande snabbt från att titta på direktsänd TV
till att att använda olika ”streaming”tjänster, där man i stället laddar ner vad man vill se på
från t. ex SVT Play, YouTube, Netflix och allt sker via internet. Det här märks tidigast hos
ungdomen, men även vi vuxna följer efter.
5. Hemvården kommer att behöva ha snabb uppkoppling via internet för att t. ex. vidarefordra
information till vårdcentral, kommun eller apotek.
6. Ett väl fungerande fibernät är en förutsättning för att vårt område ska fungera under hela
året.
Vi kunde göra listan mycket längre, men allt pekar på alla behöver en ökad nåbarhet via nätet.
Därför rekommenderar vi att du beställer fiberanslutning och att du gör det nu.
Styrelsen
PS!

Du betalar ingenting innan allt är installerat och klart
Om du inte beställer fiberanslutning och sedan ångrar dig, så blir det betydligt dyrare.
Dessutom kan det ta väldigt lång tid att få fiberanslutningen, eftersom att inte något bolag
kommer ut och gör enbart en anslutning. I stället väntar man och samlar ett antal
beställningar på hög.

