2014-03-10

Sida 1 av 2

Informationsbrev

Nu har vi bildat Gäsene Fiber
– en ekonomisk förening som skall bygga och driva ett
bredbandsnät via fiber till hushållen i Grude - S Björke - JällbyFröstorp med omnejd.
BLI MEDLEM NU!
För att det skall bli något av behöver vi få medlemmar i föreningen som vill satsa på ett
bättre telekommunikationsnät. Som du säkert förstått är det inte lönsamt för de stora
teleoperatörerna att bygga fibernät på landsbygden. För att bättre kunna möta
morgondagens tele och datakommunikation måste vi därför ordna det själva. Genom att
hjälpas åt och bidra med en del eget arbete kan vi göra det i egen regi till ett
överkomligt pris och vi har också möjlighet att få bidrag från staten. Nedan följer
argument varför du skall gå med och i slutet av brevet får du veta hur du gör för att bli
medlem.
VARFÖR ETT FIBERNÄT
Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar ”tripple play”. Detta innebär
att man kan både ringa, surfa på Internet och titta på TV via fibern och ger bland annat
följande fördelar.
TELEFONI
 Fibern förläggs i mark och är därför väldigt driftsäker
 Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare eftersom fibern
transporterar informationen som ljus
 Billigare telefonitjänster
INTERNET
 Högre hastighet både till och från fastigheten (upp till 100 Mbit/s)
 Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade
 Hastighetsbegränsningen sitter inte i fibern utan i ändutrustningen.
TV






Perfekt mottagning.
Klarar HDTV format
Olika "SVT Play" funktioner d.v.s. se på TV program när det passar
”Video on demand”, videobutik över nätet

KOSTNADEN
Fördelaktigt paketpris för telefon, TV och Internet genom fibernätet ger lägre
månadskostnad än dagens separata telefon-, TV- och Internetabonnemang.
BYGDENS FRAMTID
Modern och effektiv telekommunikation är viktigt för bygdens möjlighet att behålla
befintliga och attrahera nya företag och invånare.

2014-03-10

Sida 2 av 2

Informationsbrev
VAD KOSTAR DET?
INSATS OCH ANSLUTNINGSKOSTNAD, det kommer att bero på hur många som
ansluter sig, markförhållanden mm. Först när vi gjort projekteringen vet vi kostnaden,
men erfarenheten från andra föreningar pekar på 15 000 – 23 000 kr med de bidrag man
kan få. Inget beslut att börja bygga tas förrän en kostnadskalkyl presenterats. Då är det
upp till föreningens medlemmar att besluta ifall vi tycker det är rimligt eller inte. Ju
tidigare vi kommer igång med projekteringen desto större chans har vi att få de bidrag
som erbjuds. Insatsen kan ses som en säker investering eftersom fastighetsvärdet
erfarenhetsmässigt höjs med minst motsvarande belopp. Föreningen har också fått
erbjudande om ett förmånligt ”fiberlån” från Sparbanken Alingsås till de medlemmar
som vill låna till insatsen.
MÅNADSKOSTNADEN, som vi uppskattar omfattar telefon, TV (kanalpaket
”Lagom”) och Bredband (upp till 100 Mbit/s) är ca 350 kr.

VEM KAN BLI MEDLEM och HUR?
Den som står som ägare till en fastighet kan bli medlem. Kostnaden består av en insats (andel
i föreningen) på 100 kr/fastighet och en medlemsavgift på 100 kr/år (2014). Detta är endast
för medlemskap i föreningen och är inget bindande för anslutning av fastigheten. För det
tecknas det ett särskilt avtal när vi beslutar bygga.
För att bli medlem fyller du i bifogade ansökan och skickar in samtidigt som du betalar in
insats och avgift till föreningens bankgiro.

VILL DU VETA MER?
Kontakta någon av våra kontaktpersoner:
· Fredrik Svensson (ordf.), 0513-200 53, 0706-29 44 53, fredrik@gasenefiber.se
· Anders Richardsson (kassör), 0513-200 15, 0709-47 43 57, anders@gasenefiber.se
· Herman Lennartson (sekr.), 0702-08 97 88, herman@gasenefiber.se
· Lennart Hegg, 0513-507 55, 0702-79 02 56, lennart@gasenefiber.se
· Krister Hansson, 0513-501 29, 0739-88 20 84, krister@gasenefiber.se
· Ulf Jansson, 0513-232 86, 0708-41 01 36, ulf@gasenefiber.se
· Kjell Karlsson, 0513-500 22, 0702-28 42 48, kjell@gasenefiber.se
· Bo Åkesson, 0513-509 44, 0707-17 14 22, bo@gasenefiber.se
Vi har startat en hemsida för föreningen( www.gasenefiber.se )och vi planerar att fylla
den med mer information om projektet efterhand men titta gärna in hos några andra
fiberföreningar, som hunnit lite längre än vi:
www.nossansfiber.se - www.mjaldrungafiber.n.nu - www.skolvene.se/fiberforeningen

