
Information om Fiberanslutning till byn
Ni har ju fått lite info om fiberanslutning till byn i brevlådorna den senaste tiden och vi 
hade också ett informationsmöte i Bergdala för ett par veckor sedan. Under mötet kom 
framförallt nedanstående tre frågor upp.

Alltmer information kommer framöver att distribueras ”digitalt” och utvecklingen går i 
en rasande fart. Nedan följer några exempel.

Vårt TV-tittande kommer i en nära framtid att förändras radikalt, vi själva kommer på 
ett helt annat sätt att bestämma när och vad vi vill titta på eftersom all TV, och alla 
filmer, kommer att distribueras över nätet och detta med betydligt bättre bildkvalitet 
än vanlig marksänd TV.
Inom några år kommer troligtvis dagstidningar, exempelvis Smålandsposten, inte att 
delas ut till oss på landsbygden (om den överhuvud kommer att tyckas på papper) 
men då kan vi med en bra internetanslutning läsa den som vanligt.
Det fasta telefonnätet kommer inom några få år att monteras ned i våra byar och 
med det försvinner möjligheten att ansluta till internet den vägen.
Den mesta samhällsinformationen kommer att distribueras över nätet, och frågan är 
väl hur länge vi kommer att få behålla vår postutdelning. 
Arbetslivet kommer att förändras och många av oss kommer att kunna utföra vissa 
delar av vårt jobb hemifrån vilket kanske gör att vi får ett mindre stressigt liv.

Länsstyrelsen i Västmanland har gjort en ganska bra 
sammanställning av vad som troligtvis kommer att hända
och varför det kommer att vara en fördel att ha tillgång 
stabil och snabb internetanslutning via fiber och den 
hittar ni genom att scanna den här QR-koden med er 
telefon.

Många tycker: ”Jag har mobilt bredband och det fungerar 
bra”. Visst mobilt bredband fungerar oftast bra, men det 
är tveksamt om det kommer att räcka till många av 

framtidens tjänster, även om mobilt bredband också kommer att utvecklas. Detta av 
den enkla anledningen att mobilt bredband är en ”delad resurs”. Vilket innebär att ju 
fler som använder masten desto mindre bandbredd får var och en.
(Pär jobbar sedan länge bl.a. med utveckling av mobilt bredband…) 

Att svara på frågan vad det exakt kommer att kosta är svårt eftersom det är beroende av
hur många som vill ansluta sej och på hur mycket bidrag vi kan få från stat och EU. 

Både de svenska och de europeiska myndigheterna är måna om att så stor del av 
befolkningen som möjligt skall ha tillgång till ett snabbt och säkert bredband, varför 
bidragen till sådana här projekt har varit ganska generösa de senaste åren.

Vi har varit i kontakt med ett antal av de fiberföreningar som har bildats i byarna kring 
Växjö och de flesta har i starten av projektet satsat någonstans mellan 20 – 30 000:-. När 

”Varför behöver man ha fiberanslutning i hemmet”?

”Vad kommer det att kosta”?

•

•

•

•

•



sedan allt är klart och bidragen betalats ut (de beslutas innan byggstart men betalas ut 
när allt är klart) har man fått tillbaka ett antal tusenlappar så den slutliga kostnaden har 
hamnat någonstans mellan 20 – 25 000:-. För de flesta av oss är det mycket pengar, men 
bankerna är oftast positiva till att låna ut dessa pengar till låg ränta eftersom det höjer 
värdet på fastigheten. 

Detta bör man också ta med i beräkningen när man bestämmer om man vill delta från 
början eller inte. Det kommer säkerligen vara lättare att få ett bra pris för sin fastighet 
den dag man skall sälja den om det finns fiber indraget.

Ja det kan man, men då blir det troligtvis dyrare för då får man stå för hela kostnaden 
själv eftersom inga bidrag delas ut till enskilda hushåll. 

Har ni ytterligare frågor så får ni väldigt gärna höra av er. Om inte annat så vill vi att ni 
hör av er någon av oss undertecknade när ni har beslutat er om ni önskar delta från 
början eller inte. Helst med mejladress och telefonnummer så att vi lättare kan 
distribuera information framöver.

Ni kan också gå in här: http://bergdala.blogspot.se/p/blog-
page.html, och fylla i ett färdigt kontaktformulär som ni 
sedan skickar via mejl.

Om ni vill läsa den informationen vi redan har lagt upp på 
nätet i mobilen så gör ni det med QR-koden till höger.

I slutet av april kommer vi sedan att fatta beslut om vi skall 
bilda en fiberförening och starta upp processen med att söka 
bidrag och tillstånd. 

Detta ”Ja” eller ”Nej” är inte bindande utan går att ändra fram tills vi vet vilka bidrag vi 
får och beslut om byggstart sker. Detta kommer troligtvis inte att ske förrän nästa år. 

Bidragen delas ut årsvis och vi borde nog redan haft ansökan inne om vi skulle få 
möjlighet i årets pott. Det är nämligen många fiber-föreninger som söker och man 
hanterar dem tydligen i den ordning de kommer in.
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”Kan man ansluta sig senare?”

Vi vill därför att alla boende och fastighetsägare, i byarna Fetbo, Hässle, 
Linneskruv, Strömbergshyttan, Fagereke, Lövås och Bergdala talar om ifall
ni önskar vara med i fiberföreningen från starten eller om ni inte vill det.

De som redan har sagt hur de vill ha det behöver givetvis inte svara igen!

Hälsning
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