
Om fiberns fördelar
Fiberoptikens fördelar är många och  
trådlösa nät ger inte alls samma  
möjligheter. Eftersom informationen 
i fiberoptiska kablar överförs via ljus-
signaler är det oerhört driftsäkert och 
mycket okänsligt för störningar.  
 
Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet 
påverkas den inte alls av åska. Lednin-
gen är nedgrävd och väl skyddad från 
andra oväder och skaderisker. 

Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är my-
cket stor och kan utan problem samtidigt 
användas för både telefon, tv och Inter-
net. Du som vill koppla in en HDTV kan 
även göra detta via fiber utan problem. 
Den fiberkabel vi gräver ner idag ser 
likadan ut som den som vi grävde ner 
för 15 år sedan. Utvecklingen på detta 
område sker framförallt inte på kabe-
lområdet utan i den teknik som sitter i 
kablens ändar som tar emot och fördelar 
signalerna. 

Livslängden på fiberkabeln är mer än  
50 år och när den behöver bytas ut 

krävs ingen ny grävning eftersom ny 
kabel blåses in med tryckluft.  

Skulle det i framtiden komma tjänster 
som behöver ännu större överfö- 
ringshastigheter är det endast utrust-
ningen som sänder och tar emot ljus-
signalerna som behöver bytas ut.  
 
Du behåller ditt gamla telefonnum-
mer även om du byter till fiberupp-
koppling. För att koppla upp dig till 
fibernätet behövs ingen dator, det 
går lika bra att använda nätet enbart 
för telefon och/eller TV. 

Genom en fiberledning har du även 
möjlighet att koppla in larm och 
övervakning via webbkamera av ex-
empelvis din bostad. I vissa delar av 
landet håller redan en del kommuner 
på med fjärrsjukvård via webbteve.
Med IP-telefoni ringer du både bil-
ligare och säkrare än via traditionella 
ledningar. För att telefonen med 
mera ska fungera krävs dock el- eller 
batteriförsörjning. 
 

Kontakta oss

Orförande Jörgen Karlsson, Sparlösabergs gård            0733 255604 
Kassör  Peter Johansson, Slädene, Gustavsgården   0702 832828 
Ledamot Lennart Hallberg, Sparlösa, Frittorp 3  0706 284469  
Ledamot Mikaela Holmberg, Sparlösa Björsgården 1       0512 12536
Ledamot Martin Sjögren, Sparlösa Prästgården
Ledamot Martin Hesselmark, Björkegatan 5 Levene         0703 102550

           
 

 
Fibernät till Sparlösa,  

Ulvstorp, Slädene,  
Baljered och Smedtofta

Telefon TV Internet
Styrelsen för Nordvästra Vara  
Fiber Ekonomisk Förening håller 

just nu på att arbeta för ett 
 fibernät för telefoni, internet och 
tv i vårt område.  Det vill säga ett 

fibernät där vi medlemmar äger 

vårt eget nät. Man kan säga att det 

kommer fungera ungefär som i en 

Välkommen att vara med!

lokal vattenförening men med den 

skillnaden att vi arbetar med en 

internetleverantörer. 

 I Vårt nät kommer Quadracom att 
leverera  tjänster som tv-kanaler, 
telefoni och internetuppkoppling.
För 299Kr/mån kommer du kunna 
få Riksnets Trippel (TV,telefoni o 
100Mb internet) om du binder dig för 
 5år. Se mer: www.riksnet.se 

-



Varför ska du gå med? Så här fungerar det
Ja varför rör detta dig? Jo, idag
har många av oss mobilt bredband 
eller ADSL som varken håller den 
hastighet, eller kvalitet som går att 
få. Ett sätt att få en hållbar lösning 
inför framtiden är att investera i en 
fiberanslutning - ett nät som vi själva 
äger.  
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Kostnaden i anslutningsavgift per 
fastighet uppskattas till max
20.000 kronor. Summan är helt 
beroende på hur många fastigheter 
som ansluter sig. 
 

Vem kan vara med?
Alla invånare på landsbygden kan 
vara med i fiberföreningen. Just nu är 
det fördelaktigt att gå med eftersom vi 
som ansluter oss nu får del av bidrags-
pengarna. Ju fler vi blir som ansluter 
oss desto billigare blir det att bygga 
nätet. Bor man i tätort får man inget 
bidrag. I vårt fall handlar det om Stora 
Levene. Frågor rörande fiber i Stora 
Levene kan ställas till kommunens 
representant mia.forsang@vara.se 

Hur ska vi göra?
Vi har bildat en styrelse som är be-
redda att driva fibernätsfrågan i vårt 
område. Vi kallar oss för Nordvästra 
Vara Fiber Ekonomisk Förening. 
Utöver styrelsen finns ett antal kon-
taktpersoner. 

Vad säger Telia om fiberkabel? 
På Telias hemsida kan man läsa 
 “Vad är fördelen med fiber?  
En fiberanslutning är det klart bästa 
alternativet ur teknisk synvinkel. 
En av fördelarna är den höga 
kapaciteten. Den räcker inte bara 
för dagens tjänster (tv, bredband 
och telefoni) utan även för de nya 
tjänster som planeras för framtiden 
(Källa Telia). 
 

Osäker framtid för kopparkabeln 
Det finns inga politiska beslut på att 
det vanliga markbundna telenätet, 
som bygger på kopparkabel, ska 
underhållas eller nyinvesteras i i 
framtiden. Det är upp till varje nät-
operatör att välja vilka nät de vill un-
derhålla. Vi vill säkra vår framtid och 
tillgång till kommunikation genom att 
bygga ett fristående fibernät. Med ett 
eget nät kan vi själva välja den  
operatör vi önskar och behöver inte 
vara beroende av ett fåtal lever-
antörer. 
 
Sänk dina månadskostander för 
tv, telefoni och internet 
Det finns många räkneexempel på 
hur mycket lägre månadskostnaden 
blir på sikt om ett hushåll väljer att 
ansluta sig till tv, telefoni och internet 
via fiberkabel. Varje abonnent är 
unik utifrån det behov man har, men 
generellt kan man säga att månads-
kostnaden för abonnemang halveras 
när man väljer att ringa, köpa tv och 
internet via fiberkabel. Vill du läsa 
mer, besök Post och telestyrelsen 
www.pts.se eller slå oss en signal så 
berättar vi mer. Våra telefonnummer 
finns på baksidan av häftet.

Tillsammans kommer vi att ta kontakt 
med och informera invånarna i vårt 
område. Vi hoppas att många vill gå 
med. 
 

 
Medlemsvärvning pågår 
Vi håller just nu på med att värva 
medlemmar till föreningen och hop-
pas att just du vill vara med och äga 
och bestämma över vårt fibernät.  
 
Du blir medlem genom att betala in 
medlemsavgiften på 200 kronor (100 
kr medlemsavgift +100 kr kapital) på 
bankgiro 762-1303. För vi ska veta 
vem som betalt in avgiften anger du 
ditt namn och fastighetsbeteckning. 
 

 
Delar av texten i detta häfte är hämtad från 
material som Vara kommun tillhandahåller.

Kostnad per fastighet


