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KOMPLETTERANDE INFORMATION OM BREDBANDSPROJEKTERINGEN 
 
 
I Fiberbrevet som skickades ut till alla hushåll i Västra Skedvi-bygden tidigare i sommar 
informerade vi i projektledningen om ett antal argument som talar för en satsning på ett 
bredbandsnät via fiber. Många har anmält intresse att vara med på satsningen, och en del  
har valt att tacka nej. Det har vi all respekt för, men innan dörren stängs för anmälan vill 
vi informera om vårt aktuella läge och våra huvudargument, så att ingen missar chansen  
på grund av okunskap eller för att man varit bortrest i sommar. Oavsett vad man kommer 
fram till tror vi att innehållet i det här brevet är viktig läsning. 
 
 
Bidragsansökan inlämnad  
 
Fredagen den 14 augusti lämnade vi in en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till ett fiber-
nät i nästan hela Västra Skedvi-bygden. Utanför hamnade tyvärr samhället Näverkärret och  
de yttre delarna av Brattfors, som endast hade någon enstaka intresseanmälan och där 
avstånden är stora.  
 
Lägesbeskrivning 
 
Vi hade vid bidragsansökan fått in så många anmälningar från fastboende/folkbokförda i 
området, att vi av professionella projektörer bedömdes vara konkurrenskraftiga med chans  
till bidrag. Ingen enskild faktor har större effekt på poängtilldelningen till projektet än an-
delen fastboende intressenter. Och det är antalet poäng som avgör hur man ligger till i för- 
hållande till andra sökande. 

Vi har för närvarande en anslutningsgrad på ca 85% av de fastboende. 85% är den högsta 
nivån i poänghänseende.  
 
Vad beträffar det ekonomiska läget kan vi än så länge bara göra en kvalificerad bedömning, 
då vi inte förrän längre fram under projekteringen får en säkrare siffra på totalkostnaden för 
nätanläggningen. Grävningskostnaden, den största posten, kan t ex inte beräknas förrän vi 
skapat en optimal nätdesign med utgångspunkt från vilka som intresseanmält sig, så att man 
kan fastställa antalet km grävning mera noggrant. Det finns fler poster i kostnadskalkylen, 
som i nuvarande skede måste bygga på antaganden. 
 
Vad vi däremot vet är att vi är 176 intresseanmälda i nuläget, om man räknar samman fast-
boende, fritidshushåll och föreningar. Det är vi som skall stå för totalkostnaden efter bidrag. 
Utan att kunna precisera oss exakt tror vi det behövs ytterligare ett antal hushåll, som intresse-
anmäler sig, om vi skall lyckas med vår ambition i projektledningen att ansluta i stort sett hela 
bygden och inte komma över 25.000:- per hushåll i anslutningsavgift. Vi hoppas fortfarande 
att det skall vara möjligt. 
 
Det totala antalet ej anmälda hushåll inkl de fastboende är 167 st, varav de flesta är fritidshus. 
Det är den potential vi har för förbättringar av den ekonomiska kalkylen. 
 
Fler anmälningar under den närmaste tiden är välkomna. 
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Viktig information 
 
Vi i projektledningen är inga försäljare av bredband via fiber med egen personlig vinning av 
en framgångsrik kampanj, men vi tror att ett kraftfullt bredband är något som kommer att 
betraktas som både nödvändigt och självklart i framtiden i det egna hushållet och i bygden 
som helhet. Vi tror det ligger mycket i jämförelsen som en del gör med utbyggnaden på sin  
tid av elen i samhället - den betraktades av många som en dyr investering med långa nätdrag-
ningar i oländig terräng ”och eld hade man ju för värmen och fotogen till belysningen . . .”. 
Idag har vi facit. Vi tror att bredbandet fyller (eller kommer att fylla) en lika viktig funktion 
i tillvaron som elen men på andra områden.  
 
Därför vill vi ännu en gång informera om våra huvudargument för fibernätet, så att ingen 
tackar nej på grund av okunskap. Vi anser att våra argument har betydelse både för fast-
boende och fritidsboende.  Med all respekt som sagt för vad var och en sedan kommer fram 
till.  
 
Argument 1:   

ADSL och mobila lösningar kommer inte att fungera så bra om några år i vår bygd. 

Idag fungerar ADSL hyggligt och mobilt bredband riktigt bra i vissa delar av projektområdet. 
När det fasta telenätet läggs ner om några år - det finns redan med i Telia/Skanovas mål-
beskrivningar - försvinner helt ADSL-alternativet. Alla tvingas då till mobila lösningar, som 
för många inte är något alternativ, eftersom det inte fungerar utan utbyggnad av många nya 
master (som fordrar fiber). Och skulle någon nätbyggare mot förmodan vilja satsa på en mast- 
utbyggnad i vårt område blir resultatet ändå långt ifrån lika kraftfullt som ett fibernät (men 
dyrt ändå). 
 
Även de som idag bor nära befintliga master kommer att bli besvikna, då alla efter nedlägg-
ningen av det fasta telenätet skall koppla upp sig via masterna ifråga. Eftersom alla delar på 
mastens kapacitet kommer det under högtrafik eller vid grannens tunga nedladdningar och 
streamade TV-tittande att bli trångt om utrymmet med instabila uppkopplingar som följd. 
 
Med ett fibernät försvinner all problematik av det här slaget. Mobila lösningar är bra som 
ett komplement men inte som det enda alternativet.   
 

Argument 2: 

Behovet av ett kraftfullt bredband kommer bara att öka. 

Framtidsforskare på teknikområdet framhåller att utvecklingen på bredbandsområdet bara har 
börjat. I Fiberbrevet skrev vi en del om vad bredband kan användas till. Vi skall inte upprepa 
det här men vill ändå framhålla att nya funktioner växer fram i rask takt. På företag i data-
branschen sitter utvecklare med den enda uppgiften att tänka ut vad tekniken kan bidra med i  
framtiden - inom industrin, inom servicesektorn, i sociala sammanhang, i hushållet, i under- 
hållningsbranschen . . .   

Argumentet mot bredband ”att man inte använder det så mycket” kommer successivt att för-
lora i värde, om man inte aktivt tar avstånd från teknikutveckling. För de allra flesta kommer 
bredband att vara en satsning på framtiden för egen del - eller för barnen och barnbarnen.  
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Argument 3: 

Bredband är en relativt billig investering.1) 

Att satsa på bredband kostar en slant. Jämfört med mycket annat man åläggs eller tvingas till 
som fastighetsägare i samband med underhåll och moderniseringar är det dock ingen stor 
kostnad. Och det är inte förlorade pengar. Huset stiger i värde mer än investeringen i och med 
att en arvtagare eller köpare som vill ha bredband senare måste betala en högre avgift för 
anslutning, då det inte längre finns några bidrag. Vänder man på det kan man nog anta att  
köpare i framtiden kommer att vara mindre intresserade av hus utan bredband. 
 
När ett fibernät väl är igång kan man få pengar tillbaka på sin investering genom smarta 
abonnemang. Säsongabonnemang och dubbel- alt trippelabonnemang (internet, TV, telefoni) 
är ett par exempel på möjligheter som brukar finnas. 
 
Värt att nämna är också att man får bättre kontroll på sin ekonomi genom en anslutning via 
fiber mot en fast månadskostnad för obegränsad uppkoppling, jämfört med mobila abonne-
mang, där man betalar (en högre kostnad) för förbrukad datamängd. Om den nivå man tecknat 
sig för visar sig otillräcklig på grund av alltfler dataslukande tjänster, kan man i vissa abonne-
mang köpa till data, vilket är ett kostsamt alternativ. 
 
Även om man är ointresserad av internet och ”bara” använder nätet för TV och telefoni är 
bredband via fiber ett ekonomiskt slagkraftigt alternativ. 
 
Men man skall ändå inte förringa hushållets kostnad för en fibersatsning - det är en hel del 
pengar som skall ut. För att underlätta betalningen planerar vi i projektledningen att försöka 
organisera ett alternativ med månadsinbetalningar under en tid. Och intresseanmäler man sig 
nu är det inte förrän om tidigast ett par år som pengarna skall fram, så det finns tid att 
ekonomiplanera. 
 

Argument 4: 

Det är nu man kan få bidrag till sin insats. 

Det här argumentet hänger samman med det föregående i och med att det har med kostnaden 
att göra. Det är alltså nu man kan få 60% av insatsen i bidrag. Så snart Länsstyrelsen sätter 
stopp för uppdateringar av antalet intresseanslutningar från vår sida kommer man att få stå för 
100% av vad det faktiskt kostar (eller har kostat). 
 
En erfarenhet som andra byalag gjort är att många hushåll som tackat nej i projekteringsske-
det, ångrar sig, när det börjar grävas på vägen utanför huset och hos grannen. Då går det dock 
inte att utverka bidrag i efterhand, varför en eventuell anmälan då kommer att bli dyrare. 
 
 
 
 
1)   Argumentet ”billig investering” bygger på antagandet att vi blir tillräckligt många. Som framgått på sidan 1 
      i det här brevet bedömer vi att det behövs fler intresseanmälningar för att anslutningskostnaden skall landa 
      på en nivå, som de flesta idag betraktar som billig eller acceptabel. Vi tror att den nivån kommer att höjas 
      under de närmaste åren i takt med att bredbandet blir en allt viktigare del av infrastrukturen, som man inte 
      kan eller vill vara utan. Stämmer detta är det också ”ett billigt argument” för att satsa på fiber idag. 
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Argument 5: 

Bygden Behöver Bredband. 

Det personliga perspektivet har varit utgångspunkten i samtliga argument ovan. Man kan 
också anlägga ett bygdeperspektiv. En livskraftig landsbygd med framtidshopp behöver  
bredband. Företagsamhet, kultur och fritid, social omsorg, trygghet m m är och kommer att 
vara nära förknippade med goda uppkopplingsmöjligheter. Utan en fungerande infrastruktur 
saknas förutsättningar för utveckling. Ett kraftfullt bredband är en del av denna infrastruktur, 
om än inte den enda. 
 
Det är vi som bor här, stadigt eller på fritiden, som tillsammans kan påverka  
bygdens livskraft. 
 
 
Slutord 
 
Det här var några av de huvudargument som gjort att vi i projektledningen engagerat oss. 
Det kanske inte är dina argument. Det har vi återigen all respekt för. Men vi hoppas ändå  
att vi i slutspurten skall bli så många intresseanslutna att Länsstyrelsen beviljar oss bidrag  
och att Fiberprojektet kan genomföras i hela Västra Skedvi-bygden på ekonomiskt rimliga 
villkor. Som vi bedömer det är vi nära men inte riktigt framme vid det mål vi satt upp och 
informerat om. Vi kommer att diskutera den fortsatta strategin med professionella bred-
bandsprojektörer. 
 
Vi återkommer med information om utvecklingen avseende antalet intresseanmälningar,  
den fortsatta strategin, Länsstyrelsens synpunkter och beslut m m på Bygdegårdens hemsida 
(vskedvi.se) och/eller på annat sätt. 
 
 
Vill du anmäla intresse för en fiberanslutning går det bra ytterligare en tid, i varje fall en bit  
in i september, på samma villkor som vi tidigare informerat om. Helst bör det ske så snart 
som möjligt, eftersom vi måste uppdatera vår information till Länsstyrelsen innan de stänger 
dörren. 
 
Anmälan kan göras - 

-   via e-mail till bengt.sundeck@bredband.net   

-   per telefon till någon av oss i projektledningen 

        Bengt Sundeck     0221-54069 
        Martin Andréasson/Maria Hellman    0221-55100 
        Per Eklund     0221-54100 
        Hans Eriksson     0221-54249 
 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Martin Andréasson     Per Eklund     Hans Eriksson     Maria Hellman     Bengt Sundeck 


