
	  
	  

	  
	  
	  

”En	  andra	  sista	  chans…”	  
	  

INTRESSEFÖRFRÅGAN	  
TILL	  HUSHÅLL	  OCH	  FRITIDSHUS	  I	  SÖDRA	  KIND	  

	  

Sedan	  december	  2013	  har	  vi	  ett	  väl	  fungerande	  fibernät	  i	  Kindaholm	  med	  484	  anslutningar,	  vilket	  motsvarar	  	  
ca	  52%	  av	  alla	  hushåll	  och	  fritidshus	  i	  Ö.	  Frölunda,	  Mårdaklev,	  Kalv	  och	  Håcksvik	  med	  omnejd.	  I	  avtalet	  med	  vår	  
nätoperatör	  levereras	  ett	  kraftfullt	  paket	  innehållande	  telefon,	  tv	  och	  bredband	  med	  en	  kapacitet	  från	  100	  -‐
1000Mbit/sek.	  
	  
Vår	  förening	  var	  tidigt	  ute	  med	  att	  gräva	  för	  fiber	  och	  det	  var	  inte	  alla	  som	  i	  det	  skedet	  valde	  att	  hoppa	  på	  tåget,	  
vilket	  många	  ångrar	  idag.	  Mycket	  har	  hänt	  under	  de	  senaste	  åren,	  fiber	  är	  på	  allas	  läppar	  och	  allt	  tyder	  på	  att	  
fiber	  är	  här	  för	  att	  stanna	  som	  det	  bästa	  och	  säkraste	  kommunikationsmedlet	  under	  överskådlig	  framtid.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  det	  senaste	  halvåret	  fått	  flera	  förfrågningar	  om	  fortsatt	  utbygge	  av	  nätet	  och	  om	  möjligheten	  för	  
dem	  som	  ännu	  inte	  är	  med	  att	  nu	  i	  ett	  senare	  skede	  ansluta	  sig	  till	  fibernätet.	  
	  
En	  andra	  chans	  att	  hoppa	  på	  fibertåget.	  
Styrelsen	  undersöker	  nu	  möjligheterna	  att	  till	  en	  rimlig	  kostnad	  erbjuda	  alla	  fastighetsägare	  som	  ännu	  inte	  
anslutit	  sig,	  en	  andra	  chans.	  
Du	  förbinder	  dig	  inte	  till	  något,	  utan	  syftet	  är	  att	  styrelsen	  ska	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  stort	  intresset	  är	  för	  
fler	  anslutningar	  och	  som	  därigenom	  ger	  ett	  underlag	  för	  beslut	  om	  eventuell	  utbyggnad	  av	  nätet.	  

Är	  du	  intresserad?	  –	  Gå	  med	  som	  medlem	  i	  föreningen!	  
Genom	  att	  bli	  medlem	  i	  föreningen	  och	  betala	  250	  kr	  (inträdesavgift	  100	  kr	  och	  150	  kr	  medlemsavgift)	  visar	  du	  
ditt	  intresse	  av	  att	  ansluta	  dig	  till	  fibernätet.	  OBS!	  Utöver	  detta	  förbinder	  du	  dig	  inte	  till	  någonting!	  
Medlemskapet	  visar	  att	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  ansluta	  din	  fastighet	  till	  fibernätet	  och	  föreningen	  kan	  beräkna	  
kostnaden	  för	  utbyggnaden.	  	  Först	  när	  styrelsen	  presenterar	  kostnaden	  tar	  du	  ställning	  till	  om	  du	  vill	  ha	  fiber	  
eller	  ej.	  

Gå	  in	  på	  vår	  hemsida	  www.sodrakindsfiber.se	  och	  skriv	  ut,	  fyll	  i	  din	  anmälan,	  scanna	  och	  skicka	  den	  till	  
anmalan@sodrakindsfiber.se	  eller	  till	  Södra	  Kinds	  Fiber	  EF	  co.	  Svend	  Aage	  Hansen,	  Bråtåsvägen	  9,	  512	  62	  
Mårdaklev.	  Har	  du	  inte	  tillgång	  till	  dator	  ring	  oss,	  så	  hjälper	  vi	  dig	  med	  att	  skriva	  ut	  blanketten.	  
Kenneth	  Hansson	  0768-‐215042,	  Anders	  Lennström	  0705-‐530005	  eller	  Malin	  Hilding	  0739-‐756653.	  

	  
OBS!	  Senast	  15	  augusti	  2015	  vill	  vi	  ha	  in	  din	  medlemsanmälan	  och	  betalning.	  
	  
Under	  hösten	  återkommer	  vi	  med	  ytterligare	  information	  om	  hur	  vi	  går	  vidare.	  
	  
	  
Vänliga	  hälsningar	  
	  
Styrelsen	  
Södra	  Kinds	  Fiber	  Ekonomisk	  Förening	  
	  
	  
Redan	  ansluten?:	  Du	  som	  redan	  har	  en	  aktiv	  eller	  vilande	  uppkoppling	  kan	  bortse	  från	  denna	  intresseförfrågan.	  
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VARFÖR	  FIBER?	  
	  

Du	  har	  ännu	  inte	  fiber	  och	  känner	  dig	  fortfarande	  lite	  osäker.	  
	  
Tänk	  då	  på	  följande:	  
	  
1.	  Fastighetens	  värde	  
• Fiber	  till	  din	  fastighet	  kan	  vara	  avgörande	  för	  att	  du	  ska	  kunna	  sälja	  den	  till	  ett	  bra	  pris	  den	  dagen	  det	  blir	  	  
	  	  	  	  aktuellt.	  
• På	  längre	  sikt	  när	  andra	  fastigheter	  på	  marknaden	  har	  fiber	  och	  inte	  din,	  kan	  effekten	  bli	  som	  att	  försöka	  	  
	  	  	  	  	  sälja	  huset	  utan	  indragen	  el.	  
	  
2.	  Bättre	  kapacitet	  med	  högre	  hastighet	  
• Fiber	  ger	  dig	  högre	  kapacitet	  från	  100-‐1000	  Mbit/sek	  vilket	  låter	  som	  en	  hissnande	  hastighet.	  Detta	  innebär	  
	  	  	  	  att	  du	  alltid	  har	  samma	  hastighet	  när	  du	  tar	  emot	  som	  när	  du	  skickar	  filer.	  
• Fiber	  kan	  byggas	  ut	  till	  oerhörda	  hastigheter.	  Det	  som	  begränsar	  idag	  är	  inte	  själva	  fibern	  utan	  den	  teknik	  	  
	  	  	  	  	  som	  sitter	  centralt,	  vilken	  lätt	  kan	  uppgraderas.	  
• Det	  ser	  inte	  ut	  att	  finnas	  några	  alternativa	  tekniker	  vid	  horisonten	  för	  dem	  som	  vill	  ha	  en	  stabil	  uppkoppling.	  
	  
3.	  Kopparledningar	  
• Dagens	  kopparbaserade	  telenät	  är	  föråldrat	  och	  kommer	  med	  största	  sannolikhet	  att	  avvecklas.	  
• Vi	  som	  bor	  på	  landsbygden	  riskerar	  då	  att	  stå	  med	  endast	  dyr	  mobilteknik	  till	  vårt	  förfogande.	  
	  
4.	  Vår	  bygd	  
• För	  att	  hålla	  vår	  landsbygd	  levande	  behöver	  vi	  en	  säker	  och	  stabil	  uppkoppling	  med	  en	  bra	  hastighet.	  
• Landsbygdens	  attraktionskraft	  måste	  öka	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  utbyggnaden	  av	  vårt	  fibernät	  får	  ALLA	  	  
	  	  	  	  att	  ansluta	  sig	  till	  den	  moderna	  tekniken,	  oavsett	  var	  man	  bor.	  
	  
5.	  4G?	  
• 4G	  är	  en	  bra	  teknik	  för	  de	  som	  har	  täckning,	  men	  4G	  är	  dyrt	  för	  producenten	  (mastägaren)	  och	  därmed	  också	  	  
	  	  	  	  	  för	  oss	  konsumenter.	  
• Troligen	  kommer	  vi	  aldrig	  att	  få	  se	  4G-‐abonnemang	  med	  fri	  datamängd.	  
• Trängseln	  i	  nätet	  kommer	  att	  öka	  och	  göra	  kapaciteten	  i	  4G	  sämre.	  
	  
6.	  Avslutningsvis	  
• Ju	  fler	  fastigheter	  som	  ansluter	  sig	  till	  utbyggnaden	  av	  vårt	  fibernät	  desto	  billigare	  blir	  det	  för	  var	  och	  en.	  

	  
	  
	  
Du	  som	  redan	  är	  medlem	  i	  föreningen	  och	  har	  fiber,	  hjälp	  till	  att	  skaffa	  nya	  medlemmar	  så	  de	  också	  får	  chansen	  
att	  använda	  den	  nya	  tekniken.	  
	  
	  
	  
Vill	  du	  veta	  mer	  om	  föreningen	  kan	  du	  gå	  in	  på	  vår	  hemsida	  www.sodrakindsfiber.se	  	  


