TKF Fiberförening
Ekonomisk förening
VARFÖR FIBER?
FRAMTIDSSÄKRAT
Uppkoppling med fiber är
inte enbart världens snabbaste uppkoppling, den är
dessutom driftsäker.
BILLIGARE TJÄNSTER
TV/Breband/Telefon blir billigare

http://www.tunakabeltv.se

Om vi satsar - satsar kommunen
och länsstyrelsen!
Att gräva ner fiber har blivit något av en folkrörelse på den
svenska landbygden. I Tärby, Komlösa, Finnekumla har en
förening bildats av boende i området för att utreda möjligheten att gräva ner fiberkabel till husen i dessa byar samt eventuellt i området Falskog / Gretlanda.
Idag har många av oss mobilt bredband eller ADSL som varken
håller den hastighet eller kvalitet vi kräver idag. Den mest hållbara lösning inför framtiden är att investera i en fiberanslutning.
Efter påtryckningar från LRF kommungrupp satsar kommunen
ihop med länsstyrelsen 12 miljoner på bredband till landsbygden.
Prioriterade områden för stöd är de områden som idag helt saknar
snabbt bredband, bland annat delar av vårt område. Genom detta
stöd samt egen arbetsinsats minskar vår kostnad med hälften och
blir en attraktiv och förmånlig investering för oss i bygden.

ATTRAKTIVARE FASTIGHET
Tillgång till snabbt bredband
ökar värdet på fastigheten.
TELESTATIONER LÄGGS
NER
Gamla, ej lönsamma telestationer läggs redan idag
ner.

NÄR?
I mars börjar Vattenfall gräva
ner elledningar i stora delar
av vårt område.
Detta är ett utmärkt tillfälle
att samtidigt lägga ner rör för
fiber för att förse bygden
med bättre bredband till ett
bra pris.

FRÅGOR?
Åke Jansson (Ön)
Tel: 0705-424865

Så här går du vidare!

Tommy Källmark (Komlösa)
Tel: 033-265051

Kom till vår informationsträff i Tärby hembygdsgård den 20:e
februari kl 18:00.

Gustav Samuelsson (Falskog)
Tel: 0707-818313

Meddela ert intresse att gå med i föreningen. Allt du behöver
göra är att sätta in 100kr på bankgiro 832-9724 och ange din
fastighetsbetckning.
Besök vår hemsida: fiber.tärby.se

Christer Kalén (Tärby)
Tel: 033-265566
Linus Andrén (Finnekumla)
Tel: 0708-828456

Varför fiber?

Vad kostar det?

I dagens samhälle sker allt mer på internet, vi
betalar räkningarna och handlar, vi kommunicerar med myndigheter och vänner via internet, vi
hyr film och utbildar oss. I samband med denna
utveckling är det viktigt att landsbygden håller
sig attraktivt för människor och företag. Då det
kommersiella värdet inte är detsamma här som
i städerna så är det upp till oss som bor här att
tillsammans med kommunen göra bygden attraktiv.

Med kommunens stöd och genom att vi kan utnyttja att Vattenfall gräver ner elledningar samt
att vi själva bidrar med arbete kommer vi att få
ner kostnaden. Vi räknar med en engångskostnad på 15 - 25 000 kronor beroende på hur
många som ansluter sig. Ju fler vi är desto billigare blir det!

Utöver anslutningskostnaden tillkommer kommer en månadsavgift på ca. 350 kr. I den avgiften ingår TV, telefon och datoruppkoppling. MåMed fiber får vi en uppkoppling som är framtids- nadsavgiften är betydligt lägre än vad de flesta
säker och som hanterar bredband, telefoni samt betalar idag för TV och telefon och innebär att
tv och detta till ett väsentligt lägre pris per må- investeringen har betalat av sig själv inom
nad än det man betalar idag.
några år.
Genom en snabb och stabil bredbandsuppkoppling finns även möjlighet att koppla in larm
och andra typer av tjänster som till exempel
trygghetslarm och fjärrsjukvård.

Prisjämförelse (månadskostnader)
0,25 Mbit
(ADSL)

10 Mbit
(4G)f

100 Mbit
(Fiber)

Bredbandsabonnemanga

229 kr

249 kr

299 kr

Telefonabonnemangb

145 kr

59 kr

Ingår

TV abonnemangc

234 kr

234 kr

Ingår

Driftskostnadd
Summae
a.
b.
c.
d.
e.
f.

51 kr
608 kr

542 kr

350 kr

ADSL och 4G baseras på Telias priser (Jan 2012). För fiber redovisas det pris som Roasjö fiberförening betalar via
avtal med Telia vilket innefattar bredband (100/10 Mbit), TV (Telias Lagom med 18 kanaler) och IP telefoni.
Vanlig telefon via kopparnätet (145 kr), IP-telefoni (59 kr) båda priser från Telia.
I exemplet med fiber ingår 18 TV kanaler vilket motsvarar Boxer Mix som kostar inkl. kortavgift (179 kr + 55 kr).
Enl. Roasjö’s fiberförenings prisbild.
Kostnad för investeringen tillkommer för fiberlösningen. Om man lägger investeringskostnaden (ca 20 000 kr) på huslånet så ökar månadskostnaden med ca en femtiolapp. Väljer man ett lån med fem års avbetalning blir den totala månadskostnaden för fiber ungefär 800 kr. Det står en var och en fritt att välja.
4g har bristande täckning i vårt område.

Interrimstyrelsen för TKF-fiberförening har enhälligt antagit ställningstagandet att en fiberinstallation under de beskrivna förutsättningarna är en viktig investering för bygden och kostnadseffektiv för de boende. Styrelsen rekommenderar därför byborna att stödja projektet genom att bli
medlem i föreningen och därmed ge sitt stöd för fortsatt projektering (inga andra förpliktelser är
knutna till medlemskapet).

