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VAD HAR HÄNT?

Vi intensifierar nu vår medlemsrekrytering
Vi har haft tre möten för att få igång medlemsvärvning
inom Rottneros postnummerområde. Det första mötet
hade vi tillsammans med Västerrottna fiberförening dit
vi bjudit in Erik Evestam från Säffle som genomgått
samma process som vi.
Det andra möttet arrangerade vi själva på SkiSunne,
tyvärr dök väldigt få intresserade upp, så vi hade ett
nytt möte 2011-01-12 på Sunne Hotell & Camping. Ca
50 personer kom trots att det var mitt i Knutfirande.
MÖTEN:
Öjervik bystuga 2011-01-30 kl 18.30

Det andra inplanerade mötet är riktat till boende i
Villastaden och genomförs 2011-02-09 kl 18.30 på
Sunne Hotell & Camping.
Den 2011-02-09 19.30 bjuder vi också in till ett första
medlemsmöte för att starta ett antal arbetsgrupper för
det fortsatta arbetet. Det kan gälla t.ex. fråga om
markavtal, att hitta entreprenörer för grävning,
informationsfrågor mm. Många undrar över praktiska
frågor i samband med installation i husen varför en
grupp bör besöka något område som redan installerat
fiber för att se vad det innebär konkret och sedan
delge oss andra sina erfarenheter.

Nu börjar medlemsinbetalningarna komma in.

Vi har sökt och fått bidrag från Leader Växtlust för
denna inledande del av projektet . Den tidsram som vi
satt innebär att vi i slutet av mars bör ha uppnått vårt
mål på 50% anslutningsgrad. Detta mål följer också
Sunne kommuns krav för att ge sitt stöd till anslutning
till det stamnät som kommunen planerar att bygga.

Sunne kommun har i dagarna delat ut en broschyr om
fiberanslutning ”Valfrihet för fastighetsägare” där ett
par av oss i Rottnerosfiber varit delaktiga i att ta fram
broschyren.

När vi nått vårt medlemsmål kan vi starta
projekteringen och då får vi reda på vilken kostnad det
blir per fastighet som anluter sig. Den som är medlem
kan då välja om han vill ansluta sig eller ej.

Vi har också delat ut inbjudan till ett antal möten
under våren. Mötena riktar sig till olika målgrupper.
Det första mötet är i Öjervik nu på söndag 2011-01-30
kl 15.00 där vi särskilt riktar oss till byalaget i Öjervik,
även om alla är välkomna.

Vi har utöver Leader Växtlust också sökt bidrag från
Jordbruksverket genom Länsstyrelsen för byggande av
fibernätet. Vi har ännu inte fått någon svar på ansökan.

Sunne Hotell Camping 2011-02-09 kl 18.30
Medlemsmöte: Sunne Hotell & Camping
2011-02-09 kl 19.30
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FRÅGOR OM MOBILTBREDBAND
De inlägg som varit i FryksdalsBygden har fokuserat på
vilken teknik som vi ska satsa på. Men inte fokuserat på
vad vi ska ha tekniken till.
Vilket teknikval vi ska göra beror på varje individs
situation, det är inte något motsatsförhållande mellan
fiber och mobilt bredband. Problemet med mobilt
bredband i hemmet är att fysiska förutsättningar ger
sämre mottagning eller i värsta fall inga alls.
Vid en jämförelse mellan fiber och mobilt bredband
inklusive 4G kan man konstatera:
1.
2.
3.

4.

Det är inte möjligt att ha kombinationen med
telefoni, TV inklusive HDTV och internet via 4G,
det kan man med fiber
Den hastighet man får i 4G-nät är beroende av
avstånd till sändaren, terrängförhållanden och
väderförhållanden, fiber är det inte
Hastigheten man får med 4G är beroende av hur
många samtidiga uppkopplade det är mot
sändaren samt om man är utomhus eller inomhus,
fiber är det inte.
Den erfarenhet som finns idag av 4G, bl.a. från
Bredbandskollen.se är att det är ytterst sällsynt att
den högsta utlovade hastigheten kan uppnås.
Genomsnittliga hastigheten för Telias 4G är 24
Mbps, för Tele2 är den 19 Mbps. Med fiber får du
den utlovade hastigheten.

5.
6.

För 4G, liksom för ADSL är det långsammare att
sända än att ta emot, fiber ger samma hastighet i
båda riktningarna.
Med 4G behöver du ha flera abonnemang om du
är fler i familjen som vill surfa samtidigt, med
fiber klarar du dig med ett abonnemang hemma.

Men allt beror på vad man ska använda tekniken till. Ska
man bara använda internet då kan troligen 4G vara ett
alternativ. Om du vill få en framtidssäker infrastruktur
för kommunikation som ökar attraktionsvärdet på din
fastighet, ger möjlighet för företagsutveckling,
distansarbete och distansstudier dvs ge ökad livskvalitet
till bygden, så bör man satsa på fiberinvestering i
fastigheten. Eftersom fibernätet kan ersätta de
abonnemang du idag har på telefon, TV och internet så
visar erfarenheten att fiberinversteringen i de flesta fall
totalt sett ger lägre abonnemangskostnad än idag
inklusive fiberkostnaden och har betalat sig på några år.
Den mobila bredbandstekniken är ett helt nödvändigt
komplement när man är på resande fot, har rörligt
arbete t.ex. åkare, skogsarbete osv, men hemma och på
det stationära arbetet vill man ha en stabil
kommunikation.

LÄS MER PÅ

www.rottnerosfiber.se
Om du har eller får frågor som du vill veta svaret på kontakta oss på info@rottnerosfiber.se

