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NYHETSBREV TILL MEDLEMMAR 

 

VAD HAR HÄNT?  
Medlemstillströmningen mattats av

Under januari strömmade medlemmar till, mer än en 
per dag. Men under februari har tillströmningen 
mattats av. Vi vet inte vad det beror på, kanske är det 
tufft ekonomiskt i februari efter höga elräkningar och 
andra utgifter i början av året. 

Vi har haft två medlemsrekryteringsmöten sedan förra 
nyhetsbrevet. Till det första i Öjervik kom ca 10 
personer förutom styrelsen och det resulterade i tre 
nya medlemmar.  

Det andra med fokus på boende i Villastaden lockade 
färre, några av deltagarna var redan medlemmar och 
andra hade bestämt sig men inte betalt in, vilket de har 
gjort efter mötet. 

I samband med medlemsvärvningen för Villastaden 
hade vi också vårt första medlemsmöte. Vi var ca 10 
medlemmar samlade och diskuterade hur vi ska gå 
vidare. En teknikgrupp bildades med Sven-Olof 
Dahlgren som sammankallande. Teknikgruppen ska 
bl.a. göra ett studiebesök i något område som har 
installerat fiber och efter det besöket redogöra för vad 
som ska installeras, hur det görs, vad det är för 
utrustning som vi kommer att behöva mm. 

Möten med andra fiberföreningar 
Sunne kommun samlar regelbundet representanter för 
alla fiberföreningar i kommunen till informations- och 
diskussionsmöten. Vid det senaste i början av februari 
redogjorde Erik Larsson, IT-chef och Kristina 
Lundberg, Landsbygdssrådgivare för de möten de haft 
med möjliga kommunikationsoperatörer. Syftet med 
dessa möten är att skaffa sig kunskap om vilka krav 

som bör ställas vid anbudsinfordran från 
kommunikationsoperatörer. Upphandlingen kommer 
att genomföras av fiberföreningarna i samarbete, med 
stöd av kommunen. 

Vid detta möte kom frågan om tjänsteutbud upp. Det 
finns två huvudspår att gå på. Det ena är att 
kommunikationsoperatören har ett nätverk av 
tjänsteleverantörer som vi som abonnenter fritt kan 
välja bland, antingen separata tjänster eller paket. Det 
andra alternativet är att man upphandlar ett baspaket 
med telefon, grundutbud för TV och internet till 
samtliga abonnenter, dvs man kan inte avsäga sig detta 
paket. Däremot kan man välja tilläggstjänster t.ex. fler 
TV-kanaler till en kompletterande abonnemangsavgift. 
Fördelen med det senare alternativet är att det blir 
betydligt billigare än det första eftersom 
tjänsteleverantören vet hur många abonnemang som 
finns redan från början. Nackdelen är att de som t.ex. 
endast vill ha telefon även kommer  att få övriga 
tjänster och det att bli dyrare än endast telefon. 

Det gjordes en prisjämförelse där ett baspaket för alla 
innehållande grundutbud för TV, telefon och 100 
Mbps internet skulle kunna fås för 299:- per månad.  
Motsvarande paket på Karlstads stadsnät kostar 501:- 
per månad. Det innebär att baspaketet inklusive 
fiberkostnaden, om man har ett 10 årigt lån och om 
fiberinvesteringen är 20 000:-, skulle bli 524:- per 
månad första året. Vid mötet bestämde vi inte vilken 
väg vi skulle gå utan gav Erik Larsson i uppgift att till 
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nästa möte komma med mer detaljerat förlag till 
upphandlingsspecifikation. 

Sunne kommuns översiktsplan. 
I Sunne kommuns översiktplan som just nu 
presenteras för samråd finns bredbandsfrågan med.  I 
miljökonsekvensbeskrivningen säger man: 

”Utbyggnad av optiskt  fibernät i hela kommunen 
innebär positiva konsekvenser genom förbättrade 
förbindelser till angränsande kommuner, ökad 
driftsäkerhet i tele- och datanätet samt framför allt 
förbättrade möjligheter till landsbygdsboende, 
eventuellt med kombination av att kunna sköta 
arbetsuppgifter hemifrån.” 

”Tydlig inriktning på att tillväxt prioriteras i samtliga 
småorter genom satsningar på tillgängliga 
kommunikationer och utbyggnad av optiskt fibernät, 
nya områden för industriell verksamhet, handel och 
service samt med önskat bevarande av befintliga 
skolor, ger också goda förutsättningar för ökad 
inflyttning som i sin tur är grunden för hållbar 
ekonomisk och social utveckling i Sunne kommun.” 

Vi måste bli fler medlemmar 
Vi måste nu alla hjälpas åt att bli fler medlemmar. Inte 
förrän vi har 50% anslutning kan vi börja projektering 
för att veta hur mycket investeringen per fastighet blir. 
50% är också ett krav från kommunnfullmäktige för 
att få ansluta till kommunens stamnät.  

Vi måste alla hjälpas åt att prata med våra grannar och 
förklara för dem varför det är en fördel att välja 
fiberkommunkation in i huset.  Berätta varför du valt 
att bli medlem. Jag tror också det underlättar om man 
räknar på vad man betalar idag för telefon (fasta 

avgiften), TV och internet. Jämför det med kostnaden 
om man lånar till fiberkommunikation och det 
erbjudande om baspaket som kan bli följden av den 
upphandling av kommunikationsoperatör som snart 
kommer att ske.  

Men det viktigaste är nog att förklara att 
fiberkommunikation inte är detsamma som enbart 
internet och datakommunikation. Många i vårt område 
anser att dagens hastighet för internet räcker för sin 
datakommunikation. Men då glömmer man bort 
telefon och TV och den besparing som man kan få 
förutom den framtidssäkring i bredband som man får 
med fiber in i huset. 

Leader-projekt 
Föreningen har ju fått pengar från Leader Växtlust för 
den medlemsrekrytering vi nu håller på med. Vi satte i 
november upp målet att ha nått 50% av 
fastighetsägarna som medlemmar till slutet av mars. 
Det anser  vi nu inte är realistiskt, utan kommer att 
förlänga den perioden till efter sommaren. 

Utslkick till ”utsocknes” 
Vi har i dagarna gjort ett utskick till de som har 
fastigher i Rottneros men inte är skrivna här. Det ska 
bli intressant att se hur många som kommer med som 
medlemmar efter detta. Vi har skickat med den 
broschyr som delades ut till samtliga hushåll i Sunne 
kommun i mitten av januari. När ni träffar era grannar 
som inte är bofasta i Rottneros, ta upp frågan med 
dem, hänvisa dem till vår hemsida 
www.rottnerosfiber.se samt beskriv fördelarna för 
dem att ansluta sig. 

Nästa nyhetsbrev om ca en månad. 

 


