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Nu är det dags för fiber!  Till alla fastighetsägare 

 

Du får detta epostmeddelande för att du har en fastighet som ligger inom det område där vi planerar 

att gräva ner fiberledningar och har gett oss din emailadress. Föreningen Svältorna fiber växer 

snabbt, kanske du redan är medlem? Nu bjuder vi in alla intresserade till informationsmöte. 

 

 

 

 

Lite information: Många av oss behöver fiber nu eller ganska snart. Men framför allt behöver nästan 

alla det på 5-10 års sikt därför att: 

 Fiber behövs för ett snabbt och stabilt internet.  

 Fiber behövs framför allt för att titta på TV och film som man själv laddar ner (”streamar”) t ex 

ViaPlay, Netflix, SVTPlay mm.  

 Fiber kommer även att bli nödvändig för fasta telefoner när Telia slutar underhålla det gamla 

kopparnätet. 

 Fiber och Mobilnät är inte konkurrenter utan kompletterar varandra, mobilnätet är rörligt men 

kommer aldrig att kunna konkurrera med fiber när det gäller t ex HD-TV via nätet.  

 Mobilnätet kommer bara att kunna fungera väl om det blir avlastat av fibernät.  

 

Det kostar egentligen ingenting! Visst är det en investering som behöver göras (15 000-25 000 kr) 

men månadskostnaden för en helhetslösning (TV, internet, telefon) minskar betydligt. Om du vill kan 

du ta ett fiberlån på Sparbanken och då täcks ränta och amortering till stor del eller helt av den 

minskade månadskostnaden för TV, internet och telefon. Och ditt hus blir mer värt! 

Nu är det dags att ansöka om medlemskap. Ett medlemskap kostar bara 100 kr/år och kostnaden för 

fiberinvesteringen kommer först när du ansöker om anslutning till fibern och vi börjat grävarbetet. En 

medlemsansökan är bifogad till detta brev. 

Du vill kanske veta lite om vad som hänt och vad som planeras: 

 Det utsågs ju en fiberkommitté på Byalagets årsmöte med uppdrag att värva intresserade och 

att förbereda en förening. Kvinnestad och Landa har tillkommit. Ett stormöte hölls där i april.  

 Kommittén har startat en hemsida www.sfiber.se som vi försöker hålla uppdaterad. 

 Svältorna Fibers område är Asklanda-Ornunga-Kvinnestad-Landa (med vissa begränsningar) 

Vi inbjuder till informationsmöte 

Kom till Byahallen torsdagen den 22 jan kl 19.00 - Vi bjuder på fika.  

Se också www.sfiber.se 

http://www.sfiber.se/


 Vi närmar oss 200 intresseanmälningar varav hälften just nu är medlemmar.  Vi hoppas och tror 

att nästan alla åretruntfastigheter och många fritidshusägare kommer att ansluta sig. 

 Vi har nu bildat föreringen Svältorna fiber och skapat en styrelse, antagit stadgar osv. I 

styrelsen har vi delat upp ansvaret för olika områden. Ansvarfördelningen är ungefär: Roland 

Börgesson - Asklanda centrum-öster, Anders Fritzon - Asklanda väster, Stefan Svensson Ornunga 

centralt, Sven-Eric Carlsson - Ornunga väst och sydväst, Gustav Arvidsson och Christer Björnsson 

- Ornunga syd, Cristian Svensson, Inger Larsson samt Peter Aronsson och Paul Liderud - 

Kvinnestad-Landa. Ni kan förstås ändå vända er till vem som helst av oss om ni har frågor. 

 Vi har kontaktat andra fiberföreningar och projektörer som kan hjälpa oss att komma igång med 

själva förberedelserna för en ansökan om stöd och en projektstart. Vi kommer att ha en 

förprojektering klar inom kort som fe oss en bättre uppfattning om kostnader och tidplan. Vi 

utbildar oss hos Leader Sjuhärad och Coompanion som är stödorgan för fiberföreningar.   

 Tidplaner: De nya reglerna för stöd har äntligen presenterats. Vi har lämnat in en preliminär 

ansökan som ska kompletteras med bl a en budget, men myndigheten (länsstyrelsen) kommer 

inte att börja granska ansökningarna eller ge något klartecken förrän tidigast våren 2015, och 

man bör kanske inte starta något kostsamt arbete innan man har fått klart om stödet. 

 För att göra en bra ansökan behöver vi ha medlemmar. Att bli medlem innebär inga stora 

kostnader, endast 100 kr/år. Det är först när man som medlem gör en ansökan om anslutning 

av fiber som man behöver börja betala in en insats och då bara i den takt som behövs för 

projektet. Men man skall räkna med en insats på 15 000-25 000 och ytterligare något i 

anslutningsavgift. Har du flera fastigheter eller hus så bör du kanske ta kontakt med styrelsen 

för närmare besked vad som gäller för dig. 

 På www.sfiber.se finns ett formulär för medlemsansökan, fyll i och skicka in om du inte redan 

gjort det. 

Är du inte övertygad eller har frågor? Kom till vårt informationsmöte. 

Vi behöver fortfarande bli flera, det slutliga priset är mycket beroende av en hög anslutningsgrad. 

Prata gärna med dina grannar! Fler argument finns på vår hemsida www.sfiber.se 

Med vänliga hälsningar från styrelsen för Svältorna Fiber, 

Roland, Anders, Stefan, Sven-Eric, Gustav, Christer, Cristian, Inger 

 

http://www.sfiber.se/

