Markaryds öst fiberförening

Vill vi ha FIBER och vad är det …?

Framtiden är redan här, det finns många anledningar till att vara med!
Kommunen kommer inte att driva denna fråga så vi måste hjälpas åt om vi är intresserade.
För att klargöra lite om vad det kan finnas för fördelar så har vi sammanställt några av de viktigaste
argumenten:

Ekonomi 1: Du kan tjäna på det
Fiber är inte bara för datorn! Även TV och fast telefoni fungerar genom fiber. Har du fast telefoni, TVkanaler från Boxer eller parabol och internet via ADSL idag? Då kan dina kostnader bli flera
hundralappar lägre per månad med fiber. Kopplar du en dator eller liknande (AppleTV, GoogleTV) till
TV’n eller skaffar en smart-TV behöver du kanske inte så många kanaler längre utan då kan du välja
de program du vill se via internetfunktionen i TV:n.

Ekonomi 2: För fastighetens skull
Fiber till din fastighet kan vara avgörande för att du ska kunna sälja den till ett bra pris den dagen det
blir aktuellt. Investeringen går att lägga in i bottenlånet på ditt huslån om du har utrymme för det.
Våra banker i området är också välvilligt inställda till denna investering. På lång sikt, när andra
fastigheter på marknaden har fiber blir det lite som att försöka sälja huset utan indragen el.
Den yngre generationen efterfrågar fiber.

Bättre kapacitet är roligt idag!
Fiber ger dig högre kapacitet med snabbare svarstider och stabilare signal. Tänk vad roligt man kan
ha för den kapaciteten i form av strömmad högupplöst film, online-spel, högupplösta videosamtal
med barnbarnen och så vidare.

Bättre kapacitet är ännu roligare imorgon!
Nu lanseras de första TV-apparaterna med ultra-HD eller 4k, 4 ggr högre upplösning än HD. En av de
ledande tjänsteleverantörerna för strömmad film över internet ”Netflix” menar att de kommer att
tillhandahålla denna kvalitet inom ett par år. Men detta kommer att kräva en uppkoppling med hög
hastighet, minst 100Mbit/s. Något du bara får med fiber. Marksänd TV, tex Boxer, kommer inte att
kunna sända denna kvalitet till följd av begränsningar.
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Markaryds öst fiberförening
Framtidssäkert 1: Hastighet
Fiber kan byggas ut till oerhörda hastigheter. Det som begränsar idag är inte själva fibern utan den
teknik som sitter centralt, vilken relativt enkelt kan uppgraderas. Några operatörer kan redan idag
erbjuda upp till 1000 Mbit. Världens snabbaste internet om 2000 Mbit byggs nu i Japan och är
fiberbaserad. Den fiberkabel vi vill gräva ner är alltså framtidssäker på motsvarande sätt som det var
att dra in el och telefoni på sin tid. Det ser inte ut att finnas några alternativa tekniker vid horisonten
för dem som vill ha snabb stabil uppkoppling och fria datamängder. Fiberanslutning öppnar möjlighet
för företagsamhet även på landsbygden!

Framtidssäkert 2: Kopparn försvinner
Har du telefoni och internet via kopparkabel idag? På lång sikt har samhället tydligt uttalat att
kopparn ska bort och ersättas med fiber samt mobila tekniker. Kopparledningarna kommer alltså
på sikt att försvinna. Vi som bor på landsbygden riskerar då stå med bara dyr mobil teknik till vårt
förfogande om vi inte tar saken i egna händer och bygger ett fibernät. Att inte göra det vore
katastrof för landsbygdens attraktionskraft.

Bättre än 4G
Du kanske tänker att 4G är lösningen för ditt behov av data. Sanningen är att 4G är en bra teknik för
de som har täckning, MEN 4G är dyrt för producenten (mastägaren) och därmed även för oss
konsumenter. Därför kommer vi troligen aldrig att få se 4G-abonemang med fri datamängd.
Trängseln i nätet kommer att öka och göra kapaciteten i 4G sämre. Ni som inte har 4G-täckning idag
kan heller inte räkna med att få det om vi inte bygger ett fibernät eftersom 4G-master kräver
fiberanslutning.

Att lita på när åskan går
Har du blivit av med modem, router eller telefon när åskan gått? Till skillnad från koppar så leder inte
glasfiber ström, vilket gör att din utrustning är betydligt bättre skyddat mot åsknedslag.

För bygdens skull
Vi har glädjen att få bo i en levande landsbygd med flera lokala företag och engagerade personer
med olika inriktning som vill och kan vara en del av det som är en framtid för att kunna kommunicera
och kunna ta del av det utbud som finns till en rimlig peng!

Trygghet
Vi lever i ett samhälle där vi ibland blir utsatta för händelser som gör att vi måste kontakta någon
eller rent av känner en otrygghet för att vår kommunikation med omvärlden inte fungerar när vi har
behov av det. Det kan gälla telefoni eller, kanske på ålderns höst, behov av ett trygghetslarm. De nya
trygghetslarmen klarar överföring via fiber, liksom larm och andra trygghetslösningar.
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Tidplan
Varför ska vi starta nu? Bidraget man söker från länsstyrelsen finns nu idag! Om det finns pengar
till detta i framtiden vet vi inte. Därför vill vi göra detta nu!
Vi är i en uppstartsfas och har naturligtvis en önskan om att fiberprojektet skall gå så snabbt och
smidigt som möjligt. En viktig del i hur snabbt det går hur lång tid det tar innan vi anmäler vårt
intresse så vi kan skicka en hållbar ansökan om bidrag. Därför är det viktigt att Du anmäler ditt
intresse snarast. Visionen är i grova drag följande:
Juli-15=>
Aug-15=>
14 sept-15=>
Okt-15=>
15 dec-15=>
Vår-16=>
Höst-16/Vår -17
Vår/försommar-17
Midsommarafton 2017

Bilda Markaryds Öst Fiberförening // Klart!
Rekrytering av medlemmar som är intresserade av anslutning
Ansökan om Landsbygdsstöd lämnas in
Ev kompletteringar av ansökan Landsbygdstödet
Beslut om vi får stöd..
Projektering, upphandling av entreprenörer
Grävning kanalisation
Fiberblås samt drifttagningar
Ljus i fibern 

VARFÖR EN FÖRENING..?
Vi har bildat en förening som gör det möjligt att få den nya tekniken till oss för en rimlig peng och
förstått att ingen gör det åt oss. Med engagemang och samarbete så kan vi få FIBER till oss om vi
hjälps åt!!! Bidrag från Landsbygsstödet dvs EU kräver att projektet drivs i en form med
redovisningsskyldighet och det har Ekonomisk förening.
Vi är ett gäng som gärna vill hjälpa till om det finns ett intresse i denna fråga.
Anmäl ert intresse på markarydsfiber.se eller info@markarydsfiber.se eller på sista sidan här.
Kontakt oss gärna om ni undrar över något.
Jan Fritiofsson

076-5473401

post@frille.se

Kent Nilsson

0733-309370

Ralph Dougan

0730-684046

ralph.dougan@gatuochvag.se

Niels af Trolle

0735-820304

Rolf Johansson

0709-312130

rolf@nilssonel.se

Kent Vidigsson

0706-571433

Reino Örn

0764-120622

Reino.orn@telia.com

Thomas Persson

0702-883020

Jenny Rastovic

0433-12356

rastovic@telia.com

Sven-Erik Helmersson

0705-943107

Jonas Oxnard

0733-404032

jonas@oxnard.se

Roland Andreasson

0727-026355

Thomas Nilsson

0703-430454

thomas2733@hotmail.com

Karin Engström

0433-23007

karin@axhult.se

Alf Elmlund

0433-23007

alf@axhult.se

Frank Eklund

0433-52 70 61

frank@mjarydselmontage.se

Anders Segemalm

0733-909096

anders.segemalm@ekaaudio.se

Mer information om Du vill veta mer finns på
https://www.skanova.se/fiberforening.html
http://www.zitius.com/
http://fibertillalla.se/
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Intresseanmälan
Kan göras på http://markarydsfiber.se/
Eller fyll i här nedan och lämna det till
någon som finns på listan här.
Namn……………………………………………………..
Adress…………………………………………………….
Postnnr…………………………………………………..
Postort……………………………………………………
Fastighetsbeteckning………………………………
Fastboende/fritidsboende………………………
E-post……………………………………………………..
Medlems/informationsmöte i Strömsnäsbruks Folkets Hus 19/8 kl 18:30

Jag är intresserad av anslutning
Jag vill veta mer

Ja
Ja

Nej
Nej

Ekonomiska villkor kommer att klargöras när vi vet intresset därför är det viktigt att vi får
med alla intresserade för att få rätt förutsättningar. Målet är att det inte ska kosta mer än
25 000 kr för att ansluta sig. Vi har också för avsikt att sälja nätet, om medlemmarna tycker
så, när projektet är klart och då får vi en återbetalning per anslutning på ca 8 000 kr.
Det är i samband med detta projekt vi kan få bidrag, den möjligheten finns inte senare och
därmed blir kostnaden för anslutning senare betydligt högre!
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