
               Aktuellt inför stormötet den 23/2 2016 

  

Beslut om nedläggning av Telias fasta telenät 

Under innevarande år kommer telestationerna i Bjurnäs och Näverkärret att avvecklas.  

Någon tidsplan eller annan agenda har Telia inte velat presentera, men vi vet ändå  

att det kommer att hända och att det kommer att innebära försämringar för oss alla. 

  

Enligt post- och telestyrelsen (PTS), som vi varit i kontakt med, har Telia ingen skyldighet 

att erbjuda något annat, vare sig beträffande telefoni eller bredband. Man kommer att 

hänvisa till mobila lösningar. 

  

Mobila lösningar är dyra och fungerar instabilt eller inte alls i Västra Skedvi-bygden. 

När fler börjar dela på den begränsade kapacitet som finns i masterna, kommer alla att 

uppleva försämringar, både jämfört med det fasta telenätet och den mobila tekniken, 

så som den fungerar idag.  

  

  

Västra Skedvi-bygden behöver fiber 

Ett fibernät är inte bara en mer än fullgod ersättning för telenätet utan en ny teknik 

som ger både oss som individer och bygden som helhet så mycket mera - till ett billigare 

pris. En lösning för framtiden som såväl permanentboende som fritidshusägare säkert är  

intresserade av! 

  

Det finns ett problem: Ett fibernät är en investering som vi får ett stort bidrag till men  
som ändå kostar oss privata pengar att bygga. Fastighetsvärdet ökar dock omgående  
med i princip hela investeringsbeloppet, och utnyttjar man de ekonomiska fördelarna  
nätet innebär, kan man räkna hem sin privata investering på några få år. 
  

Och under tiden har man tillgång till modern teknik med allt vad det innebär för före- 
tagande, flexibilitet i arbetslivet, tillgång till samhällsfunktioner, socialt samspel och 
fritidssysselsättningar. 

  

   

Vårt fiberprojekt lever ... 

Vi vill berätta mer om det och gör det genom en uppdatering av den här hemsidan. 

Under olika rubriker beskriver vi vad som hänt, hur vi ligger till och vad som planeras. 

  

Vi kommer också att anordna ett möte i Bygdegården den 23 februari kl 19 (inbjudan 
kommer), där vi tillsammans med inbjudna gäster kommer att berätta om projektet och visa 
vad ett fibernät innebär för vår tillvaro och för bygden som helhet i framtiden. 

  

Det är ett viktigt möte, så vi hoppas du tar dig tid att komma - fastboende och fritidshusägare.  

Vill du förbereda dig finns aktuell information här på hemsidan. 

  

  

 ... men vi vill ha in fler intresseanmälningar 

Vi har närmare 190 intresseanmälningar idag - det är i de här sammanhangen en mycket bra 

anslutning - men vi är en stor socken och behöver bli fler för att kunna genomföra projektet  

till en privat kostnad som känns rimlig för alla.  

 



Ju fler vi är, desto billigare kommer vi undan. Anmäler man sig senare kommer kostnaden  

att vara ungefär den dubbla. Vi kommer att informera om kostnadsbilden på mötet och även  

här på hemsidan efter mötet. 

  

Vill du som inte redan är anmäld intresseanmäla dig omgående, är det bara positivt. 

Det kan ske genom mail till ”bengt.sundeck@bredband.net” eller via telefon till någon  

av oss i projektledningen.	  


