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 Framtiden för Telias kopparnät är osäker 
  

 Alla har vi varit berörda av nackdelarna med dagens kopparnät. 
Stormar, vindfällor och trasiga luftledningar har bidragit till att 
både TV, telefoni och internetuppkoppling haft avbrott. I 
städerna finns trådlösa alternativ som 3G/4G. På landsbygden 
är den möjligheten begränsad då det i många områden saknas 
täckning. Med fiber har alla på landsbygden möjlighet till ett 
stabilt och snabbare nät.  

 Ett fibernät innebär att glasfiberkablar grävs ner till varje 
medlems sökta fastighet. Via denna kabel skickas ljusimpulser 
som för med sig digital information för era digitala behov.  

  

         Vad  är alternativet till bredband via optisk fiber? 

          ADSL 

 Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra 
kvalitet krävs för hastigheter över 10 Mb/s. 

 Beroende av kopparnät, som är ålderstiget. 

 Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande träd, fukt, snö 
och åsknedslag. 

 

          Trådlöst bredband 

 Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik. 

 Känsligt för väderpåverkan. 

 Kapaciteten delas på antalet anslutningar. 

 Mottagningsförhållanden varierar. 

 

          Framtidens teknik (LTE/4G) 

 Kostsamt att bygga ut på landsbygden. 

 De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få 
tillgång till 4G. 

 Kapaciteten delas på antalet anslutningar. 
 

 Argument för medlemskap 
 Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVT play, hyra filmer 

eller datatrafik som kräver  högre kapacitet. 

 Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband. 

 Distansarbete fungerar med bra bredband, t ex. arbeta hemma 
vissa dagar i veckan. Delta i utbildning på distans är också möjligt. 

 Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både 
ljud och bild. 

 Alltfler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden. 
Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, 
köp av biljetter, varor, osv. 

 Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir 
lättare att sälja. 

 Ej väderberoende, t ex för fukt och åska. Driftsäkert. 

 TeliaSonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna 
telestationer. 

Ansökan om medlemskap: 

Ansökan är inte bindande utan bara ett underlag för att se om intresset 
finns samt underlag för fortsatt  grovprojektering och bidragsansökan. 
Slutligt och bindande beslut  tas på en stämma dit alla medlemmar 
kommer att kallas.  

Den omedelbara kostnaden för dig  som medlem är en årsavgift på 100 
kr samt en medlemsavgift på 100 kr.  Detta belopp (200 kr) sätts in på 
bankgiro 884-3740.  

Innan du tackar nej till anslutning till fibernätet, läs detta: 

Om man skulle ändra sig under tiden som grävning pågår, finns det 
möjlighet att ansluta sig till samma kostnad som de ursprungliga 
medlemmarna, uppskattningsvis 15 000 till 25 000 kr. Detta under förut-
sättning att det inte medför ökade kostnader för föreningen på grund av 
sent inträde i föreningen.  

Om man skulle vilja gå med efter att nätet är klart, då är det den faktiska 
kostnaden som gäller, cirka 35 000 kr eller mer, beroende på avstånd, 
ledig fiberkapacitet osv.  

Tänk på att värdet på en fastighet  (enligt Konsumentverket) ökar med 
30 - 40 000 kr om den är ansluten. 

 


