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Borås

Tar saken i egna händer
Boende på glesbygden
fixar bredbandet själva
Borås. Bredbandsleverantörerna satsar inte på glesbygden.
Nu tar de boende saken i egna
händer. Via ekonomiska föreningar tänker de bygga egna
fibernät.

Flera områden runt Borås har dålig bredbandstillgång och så långsamt internet att det knappt går att
skicka ett mejl.
– Det fasta adsl-nätet funkar inte
här, och vi har väldigt dålig täckning på det mobila nätet, säger
Tommy Källmark i Komlösa.
Han sitter i styrelsen i nystartade TKB fiberförening, som i nuläget innefattar Tärby, Komlösa och
Finnekumla by.
Att bilda en ekonomisk förening är det första steget mot ett eget
fibernät med bättre bredbandstjänster.
Efter information från kommunen
och länsstyrelsen i november förra
året visade sig intresset vara större
än väntat. Inom mindre än en månad hade de första fiberföreningarna bildats. Fler är på gång.
– Jag tror att de boende har insett
att om de inte gör något själva så
kommer det inte att hända något,
säger Johannes Adolfsson, IT-strateg i Borås stad.
I linje med regeringens bredbandsvision skjuter Borås stad,
liksom Västra Götaland, till pengar för utbyggnad av bredband på
landsbygden.
Enligt Adolfsson är det egentligen marknadsleverantörernas
uppgift att ansvara för bredbandsnät. Med de satsar varken på bredband eller mobilnät i områden
som inte anses lönsamma.
Att få alla hushåll att gå med i
föreningen är nästa steg för TKB.
Ju fler hushåll, desto lägre avgift.
Beräknad kontantinsats är 15 000
kronor per hushåll.
– En investering för framtiden,
säger Åke Jansson, ordförande i
föreningen i Tärby.

Han tror att 75 procent av de cirka 150 hushåll som är aktuella för
föreningen måste ansluta sig för
att göra projektet lönsamt.
– De som ansluter sig till det här
fibernätet kommer att få ett fantastiskt bra internet, och kommer
kunna köpa telefoni och TV-tjänster via bredband. Månadskostnaden, inklusive deras egna kontantinsatser kommer att bli ungefär
som för ADSL i en tätort. Fast med
mycket bättre kvalitet, säger Johannes Adolfsson.
Skillnaden blir stor. Från dagens
0,25 Mbit/sekund, kommer fibernätet att erbjuda 100 Mbit/sekund.
Att jämföra med högst 24 Mbit/sekund för de som bor inne i Borås
tätort.
– Men det gäller att övertyga alla
om att det är värt det. 15 000 kronor är mycket för en del. Och alla
kanske inte är intresserade, menar
Adolfsson.
I dag hålls ett större samverkansmöte i Roasjö för alla fiberföreningar i Sjuhärad.
– Det här projektet är roligt, för
det gör verkligen nytta. Det kommer att innebära en oerhörd förbättring för folk som bor där, säger han.
Angelica Won Rydén

angelica.w.ryden@bt.se
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Johannes Adolfsson, IT-strateg

»»Fiberanslutning med kommunens hjälp

µµKommunen kommer

att bygga ett stamnät
som föreningens nät ansluter sig till. Föreningarnas fiberkabel ansluts sedan till ett nationellt fibernät, som i sin tur ansluts till den bredbandsleverantör som föreningen väljer.
µµFöreningarna får själva stå för stora ideella insatser, som att plöja skog
och annat praktiskt arbete. Berörda markägare är
skyldiga att upplåta sin
mark utan kostnad.
µµFiberföreningar kan
ansöka om ekonomiskt
stöd från både kommunen och länsstyrelsen.
Borås stad har avsatt sex
miljoner kronor för fibernät på glesbygden.
Kommunen kan i sin tur
söka bidrag från Västra
Götalandregionen, som
har en lika stor pott avsatt.

µµDe fibernätsprojekt

som redan är igång i Västra Götaland har en snittkostnad på 25 000
kronor per hushåll,
varav 10 000 bekostas av
offentliga bidrag.

µµFiberanslutningen har

en projekttid på minst två
år, inräknat bland annat
planering, upphandling,
ansökningar om stödbidrag, och nedgrävning av
fiberledning.

– Mycket måste skötas via internet idag. Det är svårt att driva ett företag utan bra internetuppkoppling, säger
Tommy Källmark i Komlösa, som har en gård med åtta anställda.			
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»»Berörda områden runt Borås

µµTämta, Tärby, Komlösa,

Fiberkabeln grävs ner under en bredbandssatsning i Hudiksvall 2001.
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Ingeshult, Björkhult,
Hulu, Ljushult, Seglora.
µµCirka 1 000 hushåll
berörs.
µµTKB fiberförening och
Seglora fiberförening har
kommit längst i sitt arbete.
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µµÄven intresseför-

eningar i Sandared och
Kinnarumma har visat
intresse av egen fiberanslutning. Anslutning
på de orterna räknas som
utbyggnad av fibernät
i tätort.

µµRätten till ekonomiskt

stöd från kommunen och
länsstyrelsen gäller bara för hushåll som ligger
mer än två kilometer från
närmsta telestation.

Fiberoptik.

