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Medlemmar: Samtliga fastighetsägare i våra byar kommer att kontaktas under 
september månad och uppmanas att ansluta sig till fiberföreningen. 
Vi har i dag (23/9) 52 medlemmar i föreningen. Antalet växer allteftersom besöken 
fortskrider. Vi hoppas naturligtvis att alla fastighetsägare kommer att bli medlemmar!
Som medlem i föreningen binder du dig inte för fiber, men hjälper oss i bygden att få 
priset på ett framtids-alternativ.

Statsbidrag. Nu kan vi få statsbidrag för kanalisation (nerläggning av slang för 
fiberkabeln). 
Värmland får 109 miljoner i statsbidrag under en 5-årsperiod. 

Något statsbidrag utgår inte efter det att fiber etablerats, så vill du vara med och ta 
del av bidraget, var aktiv nu! Senare blir det avsevärt dyrare att ansluta sig.
Som glesbygd prioriteras vi av Jordbruksverket och Länsstyrelsen jämfört med t.ex 
Hagfors samhälle och Kyrkheden, som klassas som tätort och får låga poäng vid en 
bedömning om behovet av statsbidrag.

Medelkostnaden för kanalisation under den förra statsbidragsperioden var ca 16.000 
kr i Värmland (enligt Länsstyrelsen).

Bli medlem nu, så kan föreningen gå vidare för att få en kostnadskalkyl.
Du får ett pris på vad en anslutning till fibernätet kommer att kosta.
Du binder dig inte för att skaffa fiber. Det gör du först när vi fått ett pris på 
anslutningen.

Kostnaden för att ha din telefon, TV och bredband via fiber kan mycket väl bli lägre 
än den du har i dag! Även om du räknar in kostnaden för kanalisationen!
(Nordea erbjuder ett mycket förmånligt banklån för anslutningskostnaden).
Och så får du en både snabbare och säkrare anslutning!

Trådlöst bredband erbjuds, som du kanske vet, i Ekshärad med omnejd. 
Detta kan inte ersätta fibern i våra byar. Bland annat täckningen är tveksam, och 
snabbheten är endast jämförbar med nuvarande "långsamma" ADSL.

Fiber påverkas inte av åskväder.
Fiberns hastighet är lika hög genom hela systemet i ett avtalat område.
Fiber ger oss en sändningshastighet på 100 m bit mot idag ca 10 via ADSL.
Fiberföreningen är en ekonomisk förening som är registrerad hos Bolagsverket.



Alla larm, personliga eller andra, skall efter 2015 vara digitala enligt EU beslut.
Hemtjänsten kommer att kräva fast linje för kommunikation och övervakning i 
hemmen.

När det gäller bredbandsfiber, så står vi inför ett teknikskifte, fullt jämförbart med när 
TV'n kom, när telefonen var ny, eller när elen skulle ersätta fotogenen.
Nu ersätter fibern den gamla kopparledningen, som är under utfasning.
Låt oss bygga för framtiden, bygg fiber!

Bli medlem i Fiberföreningen Näs-Hara-Västra Tönnet:
- du hjälper "byggda" att få fram ett pris på anslutning
- ju flera som blir medlemmar, desto lägre pris kan vi få per anslutning
- du är inte bunden förrän du fått ett priserbjudande
- det gäller även kommunikation med sjukvård, hemtjänst, personligt larm och
  stöldlarm, förutom fast telefon, TV och internet. 
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