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Fiber, ljus in i våra hus?

Internet har funnits i ca 20 år. Under denna korta tid har utvecklingen gått i rasande fart.
För varje år har hastigheten i nätet ökat, datamängden har exploderat. Vi befinner oss dock
i början av den nuvarande utvecklingen. Inom en snar framtid (redan här) kommer att
krävas mycket av det nät som förser oss med internet. Vi använder idag
internetuppkoppling för att se film, sportsändningar mm, aktiviteter som kräver stor
kapacitet. Vi kan förvänta oss en kraftigt ökad trafik i framtiden. Fler och fler kopplar
dessutom upp sig mot nätet med inte bara datorer utan med smarta telefoner och plattor av
olika slag. Om vi ska kunna tillgodose behovet av ökad datatrafik behöver vi ett stabilt och
snabbt nät. Så vitt vi kan bedöma är det bara med fiber som vi kan nå önskad kapacitet.
Många socknar runt om på Gotland är på god väg och vissa är redan färdiga.

Fyra skäl till fiberanslutning.
1. Upp- och nedladdningshastighet.
Mobilt bredband 4G har medfört en stor förbättring jämfört med tidigare 3G. Hastigheten
har ökat avsevärt. Men 4G kan inte garantera en viss hastighet. Man anger en
maxhastighet, t ex upp till 40 Mbit/s. Detta maxtal går sällan att nå, ofta tar man emot
betydligt lägre fart ibland under godkänt enligt Bredbandskollen. Hastigheten är beroende
av hur många som är uppkopplade samtidigt, vilket innebär att hastigheten tidvis är
mycket låg, alltför låg för de aktiviteter många vill ägna sig åt t ex spela spel eller se
webTV.
Fiberanslutning medför att varje ansluten fastighet får högsta hastighet. Man delar inte
uppkopplingen med någon annan än den egna fastighetens användare. En ökad
tillströmning av turister/sommarboende påverkar inte fastighetens anslutning.

2. Datamängden.

Det krävs nu stora datamängder för att kunna utnyttja möjligheterna med internet.
4G-operatörerna erbjuder alltid begränsad datamängd. På senare tid har både Telia och
Telenor sänkt maxtaket kraftigt med stor kostnadsökning som följd. Tele2 erbjuder 80
Gbyte, vilket är mycket men det kommer inte att bli tillräckligt för den användning man
kan förvänta. Om alla i en tvåbarnsfamilj är uppkopplade för att strömma TV eller annat
så förbrukas dessa 80 Gbyte långt innan månaden är slut. Utökad datamängd kan köpas i
de flesta fall, men nu till ett mycket högt pris.
Med Fiberanslutning finns ingen övre gräns för nedladdad datamängd.
3. Ekonomin
Det är ekonomiskt fördelaktigt att ansluta sig till fibernätet. Förutom
internetuppkopplingen ingår ett stort antal TV-kanaler samt telefonanslutning.
Kostnaden för anslutning till kommer att bli 15000 - 20 000 kr/fastighet. Till detta
kommer en månadskostnad på 350 kr. Denna månadskostnad innefattat telefoni, bredband
och ca 25 tv-kanaler.
Nuvarande abonnemang varierar och måste beräknas för varje hushåll för sig. Beroende på
internetuppkoppling, TV-abonnemang (Boxer, Viasat m fl) samt telefonabonnemang kan
beloppet variera kanske mellan (650 - 800) kr/mån.
Om man i dagsläget har en kostad på 700 kr/mån så är fiberanslutningen betald efter ca 5
år.
Till detta bör man lägga en värdeökning på fastigheten vid eventuell försäljning. En
anslutning till fibernätet längre fram kan bli mycket dyrbart för fastighetsägaren.
Anslutningsavgiften vid start är kraftigt subventionerad.
4. Framtiden för Fårö
Om bofasta på Fårö ska kunna leva ett bekvämt, modernt liv krävs goda kommunikationer.
Avstånden kan man inte påverka, men väl kvalitéten på kontakten med yttervärlden.
Det behövs fastboende på Fårö för att behålla Fårös karaktär och service. Vad vore Fårö
utan affär, hantverkare, jordbrukare och djurhållare? Tänk tanken!
För att behålla och helst öka befolkningen måste yngre människor bosätta sig på Fårö. En
bra fiberanslutning kan bli en bidragande orsak till inflyttning. En betydligt sämre 4Guppkoppling blir ett effektivt hinder.

Fiber till Fårö för TV, bredband och telefoni
Anslutningsavgiften beräknas bli 15 000 – 20 000 kr per fastighet beroende av antal
anslutningar. Om anslutningsavgiften skulle överstiga 20 000 kr är vi tveksamma till att
genomföra projektet.
Abonnemangsavgiften för TV, bredband och telefoni blir ca 350 kr/mån varav 50 kr/mån
går till Fiberföreningen för underhåll.
Fritidsboende/korttidsboende kan erbjudas abonnemang med varierande periodlängd, dock
som lägst 14 dagar, vilket naturligtvis sänker den totala abonnemangskostnaden.
Lämna din intresseanmälan på Internet: farofiber.se/intresserad.php
eller skicka med post till:
Björn Jonsson
Fårö Ödehoburga 1046
62466 Fårö
Tel: 0498-22 40 78 eller 070-777 61 97
E-post: bjorn.w.jonsson@gmail.com
Vill du veta mer? Håll dig informerad på farofiber.se
___________________________________________________

Denna anmälan är inte bindande, men vi behöver få god information om intresse för fiber
för att kunna bedöma om projektet är möjligt att genomföra.
Namn: __________________________ Epost:_____________________
Fåröadress: _______________________________________________
Adress för brev: ___________________________________________
Telefon: _____________________ Mobil:_______________________
Vi/jag vill ha fiber __

är intresserad __ vill inte ha __

För att kunna genomföra projektet behövs många frivilliga för att sprida information och
utföra en del arbeten i fält.
Jag/vi

vill vara med i en arbetsgrupp __

vill inte __

