
               BREDBANDSANMÄLAN - EN SISTA PÅMINNELSE 
 
 

                               
 
 
 
Tisdagen den 15 mars är sista dagen för intresseanmälan till ett fibernät på bidragsberättigade 
grunder. Chansen återkommer med all sannolikhet inte inom överskådlig tid. 

  

Anslutningsargument som många fastnat för är följande. 

  

•   Om alltför många väntar med sin anmälan, äventyras hela projektet, i och med att vi då inte 
         kan uppvisa en trovärdig finansieringskalkyl, vilket är nödvändigt vid bidragsansökan. 

  

•   Det är ekonomiskt fördelaktigt att anmäla sig nu. Vid senare anslutning får man räkna med  
    minst en fördubbling av kostnaden. 

  

•   Erfarenhet från andra områden visar att huset stiger i värde med anslutningskostnaden.  

    Man kan med andra ord se en anslutning nu som en god investering. Det gäller även fritidshus,  

    som i och med uppkopplingsmöjligheter kan utnyttjas mycket mer rationellt och därmed blir  

    mycket mer attraktiva på marknaden. 

  

    Eller vänd på det: För länge sedan frågade man vid husköp, om det fanns el. Idag är el en själv- 

    klarhet, medan frågan om bredband blivit pris- och köpavgörande på motsvarande sätt.    

    Bredband är idag en så viktig infrastruktur för både individ och samhälle, att den kommer att bli 

    (eller redan är) lika självklar som elen. 

  

    Är man själv "för gammal" för att sätta sig in i allt "det nya", gäller det inte nästa generation,  
    som skall ta över eller köpa ditt hus. De är uppväxta med datorer, mobiler och bredband,  
    vilket på ett avgörande sätt kommer att påverka var de vill (eller måste) tillbringa sin tid. 

  

•   Det fasta telenätet i vårt projektområde kommer att avvecklas från och med år 2016, varvid  
    fast telefoni och bredband via ADSL upphör. Mobila lösningar som vi kommer att hänvisas till,  

    fungerar dåligt eller inte alls i bygden och svarar definitivt inte mot framtidens behov. Det gäller  

    även för dem som idag har hyfsad mobiluppkoppling i och med att många fler kommer att vara  

    med och dela på tillgänglig mobil datakapacitet. 



  

    Permanentbostäder och fritidshus påverkas i lika hög grad vad gäller tillgång till nyttiga  
    samhällsfunktioner, sociala kontakter och nätverk liksom populär förströelse. 

  

    Som någon sa på ett möte: Vill vi ha tillgång "stabil telefoni, bredband och trygghetslarm"  
    i framtiden måste vi se till att vi får ett fibernät. 

  

•   Vi skall försöka ordna någon form av delbetalning för dem som inte vill lägga ut hela  
    den privata insatsen på en gång. I vår finansieringskalkyl har vi räknat på max 25.000:-  
    totalt per anslutning. 
  

Alltfler har insett vad nedläggningen av det fasta telenätet skulle innebära för bygden, om vi inte 
ordnar ett fibernät som ersättning. Ca 90 % av de fastboende har anmält sig, och bland fritidshus-
ägarna har intresset vuxit sig allt starkare, drygt 40 % i nuläget. Uppslutningen är med andra ord 

god, men vi behöver också vara många, eftersom det rör sig om ett stort, delvis svårgrävt område.  

  

 
 Din anmälan kan ske till  bengt.sundeck@bredbabengt.sundeck@bredband.netnd.net   eller per telefon till någon av oss  
 i   projektledningsgruppen. Vi svarar också gärna på frågor. 

 
Martin o Maria Andréasson             Per Eklund             Hans Eriksson              Bengt Sundeck 

      (0221-55100)                            (0221-54100)           (0221-54249)               (070-3479250) 


