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Styrelsen:

För närmare upplysningar 

för din by kontakta:

Värmskog Fibernät Ekonomisk förening!

www.varmskogfiber.se

Stöd för bredbandsutbyggnad till Värmskog!!!
Länsstyrelsen har nu meddelat att de beviljar stöd för vårt 
bredbandsprojekt. En mycket glad nyhet som gör det ekonomiskt tänkbart 
att satsa och arbetet går därför nu in i ”skarpt läge”. Det första som händer 
är att vi drar igång med upphandlingen av nätet. Detta nät blir i så fall vårt 
eget, d.v.s. medlemmarnas nät. Med detta kommer en mängd möjligheter 
till kommunikation att erbjudas, inte minst telefoni, TV och internet men 
också t.ex. trygghetslarm. Läs mer om möjligheterna i detta utskick eller på 
vår nya hemsida.

For english version:

www.varmskogfiber.se
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vår nya hemsida.

Vi vill med detta utskick nå ALLA fastighetsägare, inte bara fastboende utan 
också ni som har fritidshus och bor på annan ort. 

Det är viktigt att ni alla tar del av denna information om ni är på 
något sätt intresserade av att er fastighet skall få tillgång till fibernät. Alla 
fastighetsägare kommer att erbjudas anslutning, men då måste ni själva 
aktivt anmäla ert intresse! 

Det bästa sättet att stödja detta är att bli medlem NU! 

Medlemsavgift 100 kr +  Insats kr 100:-, totalt 200 kr  betalas till vårt 
bankgiro: 685-9466 och glöm inte skriva namn och telefon nr som 
betalningsreferens eller meddela enligt vår hemsida, se nedan. 

Välkomna till Värmskog Fibernät!
Ordf.  Dag Hallén, Sundet

Läs mer på:

www.varmskogfiber.se



Varför fibernät?
Kraven på kapacitet utvecklas mycket snabbt. Tjänsterna har blivit fler och mer 
krävande och antalet användare har växt kraftigt. Framförallt är det TV-kanalerna 
som behöver hög kapacitet och i övergången till HD-TV så behövs det ännu mer 
kraft. Den statliga utredningen ”Bredband 2013″ slog fast att den minsta 
acceptabla hastigheten (golvet) idag är 2 mbit/s. Det kan de flesta få via telenätet 

idag. Men 2013 kommer detta golv ligga på 10 mbit/s på 
grund av ökat tjänsteutbud och fler användare.

Fiberoptiken klarar denna successiva ökning. Fiberkabeln har långt mycket större 
kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför den kallas för ”den mest 

framtidssäkra tekniken”.

I städerna byggs den här tekniken ut för fullt, men landsbygden har halkat efter 
eftersom de stora avstånden och relativt få kunderna gör att det inte lönar sig. 
Samtidigt är det i de glest befolkade områdena tekniken skulle behövas som bäst 
eftersom avstånden till dagens telestationer begränsar 
kapaciteten. Vi anser att landsbygden och de mindre 
orterna ska ha samma tillgänglighet som storstäderna.

Utveckling för landsbygden!

Se fiberanslutning som en god investering 
för din fastighet

�Ditt hus blir mer attraktivt vid eventuell försäljning

�Det utvecklar vår bygd. För både företag och privatpersoner är den här tekniken
nödvändig och ska vi kunna locka dessa att etablera sig på landsbygden i
Värmskog.

�För dom flesta kommer investeringen att betala sig på ca 7 år genom minskade
abonnemang avgifter. Med fiber får du betydligt snabbare, 
bättre och jämnare kvalitet för TV, telefoni och internet.

�Du slipper de begränsningar som finns via telefonlinje eller 
mobila uppkopplingar.

orterna ska ha samma tillgänglighet som storstäderna.

Vad kostar det?
Om vi räknar med 80% anslutning av samtliga fastigheter
och att vi blir beviljade statligt bredbandsstöd så kommer
kostnaden att hamna runt 20 000 kr per anslutning.
Då får du får slang, fiber och aktiv utrustning ända in i
huset. 

Vad behöver jag själv göra?
Du som fastighetsägare behöver bara ta ansvar för grävningen från tomtgräns 
fram till ditt hus. Även kostnader för eventuella dragningar i hemmen får du stå 
för själv. De tjänsterna går också att köpa för den som inte kan utföra något själv. 

Vi kontaktar alla fastighetsägare per telefon!
Nu börjar vi ringa er och informera om fiber till Värmskog. Vi får hjälp med detta 
av Ulla Andersen och Beatrice Englund som har en projektanställning inom Fiber i 
Värmland. Du kan gärna själv ta kontakt med någon i föreningen, se baksidan!
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Varför duger inte dagens telenät 

som ger oss ADSL?

Fördelarna med ADSL är att det nyttjar det befintliga telenätet. Utbyggnader av 
telestationer har skett med statliga och kommunala medel och detta har varit 
nödvändigt för att ge oss bredband – snabbt. Men det är och förblir en tillfällig 
lösning på grund av den begränsade kapaciteten. Ett stort problem är också att 
kapaciteten sjunker snabbt med avståndet till telefonväxeln. Dessutom är det 
många som idag inte ens har ADSL och de som bor längst bort får lägst och 
ojämnast kapacitet.
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