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Varför inget fibernät i Kinneved?
– ska vi bilda en förening?
BAKGRUND
Fiber är dagens och framtidens sätt att kommunicera
med omvärlden – såväl på landsbygd som i stad. De
gamla kopparnäten klarar inte dagens krav på
hastighet och datamängd. Därutöver har Telia aviserat att kopparnäten inom kort kommer att börja läggas ned, så även i Falköpings kommun.
Mobilt Internet är ofta inget hållbart alternativ på
sikt. Kvaliteten på mobiltäckningen varierar på
landsbygden. För varje generationsskifte där hastighet och datamängd skall ökas, krävs fler mobilmaster
och kortare avstånd mellan dem, vilket normalt verkar ske sent eller inte alls.
Fiberanslutna fastigheter tecknar redan idag, i de
flesta fall, abonnemang där Internethastigheten är
100/100 MB/s, uppåt 20 TV-kanaler samt telefoni.
En typisk månadskostnad för ett sådant trippelabonnemang är 300-400 kr. Till detta kommer kostnader
för drift av nätet och normala föreningskostnader.

I Falköpings kommun finns ett 15-tal fiberföreningar
som var och en har projekterat och byggt sina fibernät. I nya landsbygdsprogrammet ges 40% bidrag
från Länsstyrelse och PTS.
Falbygdens Paraplyfiberförening är ett samarbete
mellan alla dessa fiberföreningar. Ett av paraplyets
huvudsyften är verka för att ”vita fläckar” på Falbygdens fiberkarta försvinner. Därför vill vi gärna bistå
med rådgivning och hjälp med att starta upp föreningar just i dessa områden.
Du bor i ett sådant område, varför vi nu kallar till
ett informations- och diskussionsmöte kring möjligheterna att det bildas en fiberförening och byggs ett
fibernät i din bygd.
Vi hoppas på en riktigt stor uppslutning på detta
första möte. Varmt välkommen! Och se till att
dina grannar också kommer med!
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Anmälan

Paraplyföreningen bjuder på enkel fika varför det är bra om du kan anmäla dig till Eva Bistsjö på e-mail
ea861211@hotmail.com eller 073–544 75 98 senast den 13/3. Det viktigaste är dock att så många som
möjligt kommer till detta möte, även om man glömt att anmäla sig!

Varmt välkomna!
Falbygdens Paraplyfiberförening

Ordförande Christer Eliasson mobil 070–893 22 24 e-post cieliasson@gmail.com

