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ORO FÖR VÄSTRA SKEDVI-BYGDENS FRAMTID 
 
Telia kommer att lägga ner det fasta telenätet i Västra Skedvi-bygden fr o m i år 
     Många kommer att tappa sin nuvarande hemtelefoni. 

     Uppkopplingsmöjligheter till nätet via ADSL försvinner samtidigt. 
     Det är idag den enda möjligheten för de flesta. 

Telefoni och bredband är nödvändiga funktioner som är självklara i dagens samhälle. 
I ett samhällsperspektiv är de hörnpelare i infrastrukturen. 
 
Tappar vi de här funktionerna kommer vår bygd att hamna på undantag 
     Permanentboende påverkas i en rad avseenden: försörjningsmöjligheter, skolgång, trygghet,  
     komfort, vardagsbestyr, tillgång till information, fritidsintressen . . . 

     Fritidshusboende kommer att påverkas i lika hög grad, dels direkt genom att tappa tillgång 
     till sådant man idag tycker är självklart även på semester och fritid, dels indirekt genom att 
     hela bygden hamnar på efterkälken i samhällsutvecklingen. 
 
     Konkreta exempel på sådant som försämras eller omöjliggörs är följande: 

       •   Företagande 
       •   Flexibilitet i arbetslivet, t ex möjligheten att jobba hemifrån eller från fritidshuset 
       •   Studier - i princip förutsätter all skolgång idag tillgång till dator med uppkopplingsmöjligheter hemma 
       •   Tillgång till viktiga samhällsfunktioner som blir alltfler:  
            näthandel, bankärenden, myndighetskontakter, vård och omsorg, trygghetslarm . . . 
       •   Socialt samspel och många nätverk av olika slag, t ex Facebook 
       •   Fritidssysselsättningar som sker på nätet och är populära för många - inte minst ungdomar 
       •   Allt TV-utbud som förutsätter internetuppkoppling, t ex SVTPlay, youtube, Netflix  m m 
 
Telia har ingen skyldighet att erbjuda någon likvärdig ersättning. 
Man kommer att hänvisa till mobila lösningar.  
     Det kommer att fungera dåligt eller inte alls. 
          Den mobila tekniken fungerar inte i stora delar av bygden idag och någon revolutionerande 
          utbyggnad som svarar mot dagens och framtidens behov kan vi inte räkna med. 

          De som idag är nöjda med sin mobila uppkoppling kommer att uppleva försämringar. 
          Kapaciteten i masterna delar användarna på, så det blir mindre för var och en när alla 
          skall försöka övergå till den mobila tekniken, jämfört med idag när färre utnyttjar den. 
          Det kommer att märkas inte minst under högtrafik och/eller när grannen börjar ladda ner 
          tunga dokument osv. Och någon framtidspotential föreligger definitivt inte! 

     Det är också ett dyrt alternativ jämfört med den enda andra lösningen - ett fibernät. 
 
Boende i bygden liksom bygden som helhet behöver verkligen ett fibernät! 
     Ett fibernät är inte bara en mer än fullgod ersättning för telenätet utan en överlägsen teknik 
     som ger både oss som individer och bygden som helhet så mycket mera - till ett billigare pris. 

     I vår egen fiberprojekteringsgrupp har vi jobbat hårt och länge. ( På ”vskedvi.se” - Bygdegårdens hemsida -  
     - kan man läsa om vår projektering.) Vi har kommit långt, och ett stort antal boende har intresseanmält sig  
     för anslutning. Men vi behöver bli fler, framför allt på fritidshussidan, för att finansieringen skall säkras och  
     bli attraktiv. Ju fler som inser allvaret och vill bidra för sin egen och bygdens skull, desto billigare blir det.  
     Tillsammans kan vi klara det här! Och - det är nu vi kan få bidrag till projektet. Ångrar man sig senare blir  
     anslutningskostnaden betydligt dyrare.  
 
Vi tror att många i bygden inte känner till eller har tagit till sig vad det är som händer 
     Vi försöker via hemsidan och på andra sätt sprida kunskap om bygdens situation och vårt projekteringsläge. 
     Närmast skall vi ha ett stormöte i Västra Skedvi Bygdegård den 23 februari kl 19 
 
     FÖR CHANSEN TILL ETT (NÄSTAN) HELTÄCKANDE FIBERNÄT I BYGDEN I NÄRTID  
     ÄR DET ETT AVGÖRANDE MÖTE, SÅ DIN NÄRVARO HAR STOR BETYDELSE!  
     (Det är angeläget att såväl intresseanmälda som oanmälda kommer på mötet. Kan du inte närvara men vill veta mera  
      eller anmäla ditt intresse nu, ta kontakt med någon av oss i projektledningen. Kontaktuppgifter finns på ”vskedvi.se”.) 


