
Information från Värmskog Fibernät 

Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att
ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala
infrastrukturen har idag minst lika stor betydelse som den fysiska. Tjänster såsom:
• Internet med hög hastighet
• TV-program, nyheter, film och radio
• Kommunal service, friskolan inte minst!
• Telefon
• Trygghetslarm• Trygghetslarm
• Sjukvård via distans
• Studier
• Företagande
• Distansarbete
• Fjärrstyrning av fritidshus
…blir mer och mer beroende av en bra infrastruktur!
Samtliga är under ständig utveckling och ligger till grund för en bättre service och
större trygghet!

Utan bredband av god kapacitet kan inte landsbygden 

utvecklas, bli medlem och medverka till  att göra 

Värmskog mera attraktivt!



Kraven på kapacitet har utvecklats mycket snabbt. Tjänsterna har blivit fler och 
mer krävande och antalet användare har växt kraftigt.

Den statliga utredningen "Bredband 2013" slog fast att den minsta acceptabla 
hastigheten idag är 2 mbit/s. Det kan de flesta få via telenätet idag. Men redan 
2013 kommer detta golv att ligga på 10 mbit/s på grund av ökat tjänsteutbud 
och fler samtidiga användare.

Vad vi vet är att fiberoptiken klarar denna successiva
ökning med råge.

Varför behövs fiber?

ökning med råge.
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 glest befolkade områdena som tekniken skulle behövas bäst, 
eftersom avstånden till dagens telestationer begränsar kapaciteten rejält.

Telia prioriterar inte kopparnätet utan planerar att avveckla det snarast möjligt.



Det vi med stor säkerhet kan säga är att varken tekniken i det befintliga telenätet, eller 
de trådlösa alternativen kan leverera en successivt ökad kapacitet - till alla. Trådlösa 
system är och förblir komplement och begränsas också av att det är brist på frekvenser.

3G som är ett telefonnät kommer ej att räcka, ju mer som kopplar
upp sig ju segare blir det framförallt med dom nya smarta
telefonerna som ligger uppkopplade hela tiden.

Finns det inga andra alternativ?

4G är ett komplement, man kan aldrig ringa, surfa och titta på
TV samtidigt utan man får en funktion i taget.
Hastighetsmässigt så är det ett rejält lyft med en bandbredd på
ca 80-100 Mbit men det är bara inom en radie av ca 1.5 km.
Känsligt för väder och vind samt terräng.

4G kräver också fiberanslutning för att få en hög tillgänglighet och vi tror inte att någon 
av telejättarna kommer att se Värmskog som ett lukrativt område att bygga ut.



Det kostar 300:-/månad i 7 år med en lånefinansiering hos Handelsbanken,
eller kontant betalning ca 20000:- (fiberföreningen har fått bidrag från staten
på ca 9000:-/ansl, utan bidraget så hade det varit 29000:-!!)
Efter projekteringen är klar kommer det att kosta minst 34000:-

Vad kostar tjänsterna i nätet?
Nedanför är en jämförelse med idag och med fiber

Vad kostar det att ansluta sig?

Idag Med fiber år 1 Med fiber år 8

Telefon 290 Paket Paket

Internet 309 (8Mbit) Paket Paket

TV 179 Paket Paket

Insats 0 300 0

Summa 778 599 299

Flera leverantörer har specialerbjudande
då man väljer alla 3 kategorierna, TV, telefon
och internet från samma leverantör, Quadracoms 

paketpris på Sappa trippel är just nu 299:-/mån.....då 

är det 100/100mbit/s, bredbandstelefoni samt 17 TV 
kanaler..

Nedanför är en jämförelse med idag och med fiber



Möjlighet till delbetalning



Färdigt

Slutanbud från
entreprenörer

Start
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Tidplan för Fiber Projektet

Då bestäms
vilken
Entreprenör
Vi skall ha

31/12-1223/1-12 1/5-1226/2-12 Mars-1212/2-12

Skaffa fler medlemmar
340 st är målet....

1/2-12

För att klara kalkylen på 20000:-/anslutning (eller 300:-
/månad vid fiberlåns alternativet) så måste vi vara ca 340 st 
medlemmar senast den 26/2, idag är vi 203 st....



Det är nu det gäller!
Bli medlem och verka för att Värmskog inte hamnar 
efter i utveckligen utan se till så att vi ligger framme i 
täten och skapar en bra grund för våra barn och 
framtida Värmskogsbor!

Ingen annan kommer att hjälpa
oss, det är vi själva som måste
göra detta!

En era på väg mot sitt slut

För att bli medlem:
Sätt in 200 kr på Bankgironummer 685-9466 och ange ditt telefonnummer 
som referens gå sen in på hemsidan www.varmskogfiber.se under 

rubriken Medlemmar, Bli Medlem och läs mer.

Det går också bra att ringa Jan-Eric Sandh 070-2330144 

göra detta!

1880 byggdes första telenätet

9 januari 2005 började avvecklingen

Telia (Skanova) fortsätter arbetet

50 000 kunder på 5 år
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Kontaktpersoner

•Henrik Emilsson Sundet/Degerbynäset 0733-802429
•Joakim Bengtsson Degerbyn/Mon/Bråten 070-5475056
•Åke Hansson Karsbol/Gansbyn södra 076-8168693
•Jan Johansson Gansbyn norra 070-3265037
•Marcus Jansson Strand 070-2197214
•Tomas Carlsson Strand 070-2027723
•Lars Liljestrand Prästbol 072-3281130
•Conny Svensson Prästbol 070-5461264
•Peter Axelsson Vegerbol 0570-460365
•Mats Söderqvist Näs 070-2645040
•Birgitta Axelsson Rörängen/Ånäs 076-8221548 

Alla medlemmar ombeds 
att hjälpa till några 
lördagar framöver att 
informera via besök och 
telefon så att vi får med så 
många medlemmar som •Birgitta Axelsson Rörängen/Ånäs 076-8221548 

•Ola Andersson Näs 070-6945575

•Roger Schultz Borgebol 070-2660195

•Kenneth Rådström Gärsnäs 070-6170320

•Kerstin Liljestrand Krokserud/Grinsbol 070-3142004

•Thomas Hallberg Rombotten/Gärdsjön 070-5702710 

•Stefan Lundahl Skärmnäs 070-6633487

•Mikael Salén Tollesrud 070-5435735 

•Robin Karlsson Rolfsbol/Ekebol 070-2088566

•Bo-Göran Skansen Björnebol/Resbol 070-5738327

•Ole Andersen Jonsbol/Rommenäs 070-6388656

•Björn Svensson Lilla skärmnäs 070-3330027

•Dag Hallen Högen 070-2376514

•Johan Söderlind Högen 073-4394362

•Marina Sandström Högen 070-2498839

många medlemmar som 
möjligt och når målet, den 
28/1 och 4/2 kl 09:00 
träffas vi vid Liljenäs….

Är ni som medlem osäker 
på något kontakta någon 
av kontaktpersonerna…


