
En stor chans till positiv 
 utveckling av vår bygd! 

BAKGRUND 
 
 
Varför vill vi göra det 
här? Det telenät som vi 
alla i dag förlitar oss på 
att förse oss med internet, 
telefoni och TV kommer 
att påsikt stängas ned. An-
ledningen till nedstäng-
ningen av dagens nät är 
att det inte anses lönsamt 
föroperatörerna att driva 
och underhålla detta kop-
parnät. Exakt när detta 
kommer att ske är i dags-
läget svårt att säga, men 
vi vet att det kommer att 
ske inom de närmaste 
åren. (2014-2016) När 
nedläggningen är ett fak-
tum så är operatörerna 
fortfarande skyldiga att 
tillhandahålla ett mobilt 
telenät. Vi som bor i gles-
bygd vet redan kapacite-
ten av den tekniken. Ni 
som dagligen använder er 
av det mobilanätet ser re-
dan nu nackdelarna med 
det. Därför tycker vi att 
det är klokt att överväga 
ett annat alternativ, då det 
förnärvarande finns 
mycket hjälp att få. Både 
ren rådgivning men också 
finansiering. 

ALTERNATIV 
 
 
Göra ingenting: Att låta 
operatörerna lägga ned 
nuvarande fasta kopparnät 
och att vi framgent förlitar 
oss på det mobila nätet. 
Konsekvensen av detta 
alternativ är att TV, mu-
sik, radio, via nätet i prin-
cip kommer att vara 
omöjligt Telefonin kom-
mer även fortsättningsvis 
ha begränsningar. Bank-
ärenden kommer inte att 
kunna utföras via nätet 
med denna teknik, och 
något så enkelt som att 
läsa en hemsida blir ett 
dagsuppdrag då sidan 
kommer att ha avsevärda 
problem att laddas ner. 
Nätet har inte kapaciteten 
att klara av den hastighet 
som krävs för enkel data 
trafik. Nätet går helt en-
kelt inte att använda till 
annat än telefoni, förutsatt 
att man har mottagning 
från någon av de befintli-
ga masterna. Bara det kan 
på många platser vara 
problematiskt i dagsläget!  

ALTERNATIVET  
FIBEROPTIK! 
 
Det möjliggör för G:a 
Hårsjö socken att få ett 
långsiktigt, framtids säk-
rat nät. Det är enhållbar 
lösning med andra ord. 
Vad innebär då detta? Vi 
kan samla allt vårt 
”kommunikationsbehov” 
på ett och samma ställe 
med en höghastighet obe-
roende av avstånd från 
telestation. Istället för att 
ha flera olika sätt att få 
hem TV, Internet och tele-
foni, kan man med Fiber-
optik ha en operatör. Allt 
detta kan skötas via fiber-
kabeln. www/Sundsjö i Samverkan 
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I det här 
numret: 

BYTE AV TELE KABEL i G:a 
HÅRSJÖ SOCKEN 

Nyhetsbr ev för  ”Fiber  Granen” 

Spriande björkskott 
”musöron” 

 
FÖRSLAGEN TÄCKNING:  Hårsjö G:a socken och sträckningen förbi Gastsjö 
 
BYARNA 
Fugelsta, Svedjelandet, Väster-Övsjö, Öster-Övsjö, Flarken, Sandmon, Nyvik, Västanede, Svedje, Ede, Lövud-
den, Remmarna, Valla, By, Hårsjöbyn, Östansjö och Mellansjö, Gastsjö, Bygget, Rotsjö, Dockmyr. 



VAD KOMMER DET ATT KOSTA? 

Byarna blir mer attraktiva. Fibernätet 
är inte bara en förutsättning för våra 
byar att erhålla stabil, fungerande och 
snabb kommunikation, utan med ett 
fibernät visar byarna också framtids-
tro! 

Värdet ökar på alla fastigheter, med 
fiber, i socknen. 
Inte minst för våra barn och barnbarn 
är det attraktivt att kunna nyttja ett 
fungerande nät. 
Man möjliggör för distansarbete/
utbildning oavsett hastighetskrav. 
Företagsverksamheten underlättas. 
Det blir billigare telefoni, TV och 
Internet. 
 

Åldersbeständig lösning, under över-
skådlig tid. 
Trygghetslarm, säkerhetslarm går att 
koppla via detta nät. 
Föreningar och liknande kan till  
exempel nyttja det till fiskeautoma-
ter, parkeringsautomater, Internetca-
fé, Bio, direktsända sportevenemang, 
m.m.                    www/Sundsjö i Samverkan 

Går man med i föreningen förbin-
der man sig på intet sätt att ansluta 
sig till fibernätet. Det avgör var och 
en först efter det att projekteringen 
är klar, och den exakta kostnaden 
är känd.  
Nu läget kan vi inte svara på vad det 
kommer att kosta att ansluta sig till 
fibernätet vi hoppas att kunna bygga. 
Den exakta kostnaden kommer att 
kunna fastställas efter det att projek-
teringsarbetet är klart. I andra byar 
som har gjort den här resans har an-
slutningsavgiften per hushåll hamnat 
på ca 15,000---20,000 kr. 

En förening har bildats med uppgift 
att arbeta med frågan. Medlemsavgif-
ten i denna förening är 100kr. Därtill 
kommer en årsavgift per fastighet. 
Också den är satt till 100kr. När 
Länsstyrelsen bedömer vilket område 
man vill ge bidrag, är andelen anslut-
na till fiberföreningen kanske den 
viktigaste parametern. Det är med 
andra ord mycket viktigt att vi arbetar 
för att så många som möjligt går med 
i föreningen. 
 
 
 

Exempel på månadskostnad: 
Beroende på val av innehåll i form av 
TV, Telefoni, Internet mm, så skulle 
kostnaden kunna hamna på 300---
50kr/månad. Lägg ihop alla dina be-
fintliga räkningar som du har i dag 
och jämför! Det är således rimligt att 
man fårtillbaka investeringen på någ-
ra år.  
Anslutningsavgiften är en investering 
i fastigheten som är värd betydligt 
mycket mer ände reda pengar du be-
talar för att få din anslutning. 

www/Sundsjö i Samverkan 

Sida 2 

VILKAFÖRDELAR SKULLE DET INNEBÄRA 

BYTE AV TELE KABEL i G:a HÅRSJÖ SOCKEN 

Ju fler av oss som väljer att ansluta 
sig desto billigare blir det. Enligt 
länsstyrelsen, som är den myndighet 
som beviljar bidragsmedel, är det de 
fastigheter som visar intresse från 
början som får ta del av dessa pengar. 

Det blir med andra ord mycket dyrare 
att ansluta sig i ett senare skede. 

www/Sundsjö i Samverkan 

HUR KOMMER DET HÄR ATT GÅ TILL 
Det här kommer att bedrivas i  
projektform där vår insats blir ideellt 
arbete samt en anslutningsavgift.  
Projektet är, ekonomiskt sett, knap-
past något som vi klarar själva, men 
pengar finns att få form av bidrag. 
Staten anslogmedel till detta 2011, 
och har 2012 av satt ytterligare peng-
ar. Samarbetspartners som kan det 
här med fibernätsbyggnad finns att 
tillgå och som är villiga att hjälpa oss 
med projekteringen. 
 

Ca 15 000 eller 40 000:- 

G:a Kälarne kommunvapen  
och där av Granen i  

förslagna förenings namn  



Förslag till Byar med Byombud och Styrelse 

En beskrivning av  
 
§ 2 Ändamål och verksamhet  

Föreningen har till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom att 
tillhandahålla medlemmarna nätanslutning 
genom högkvalitativt bredband för bl. a 
data- och telekommunikation och tjänster 
för deras nyttjande av anslutningen samt  
genom annan därmed sammanhängande 
och förenlig verksamhet. Medlemmarna 
skall delta i verksamheten genom att nyttja 
föreningens tjänster. 

Ordförande för Företag 1 
Adressrad 2 
Adressrad 3 

Nyhetsbrev för ”Fiber 
Granen” 

Tfn: 55-55 55 55 
Fax: 55-55 55 55 

E-post: xyz@microsoft.com 

Organisation 

Byombud Namn Mobil Telefon Adress 

Fugelsta     

Väster-Övsjö     

Öster-Övsjö Jan-Anders Jarebrand 070-2497488 0696-43019 Öster-Övsjö 118 

Sandmon     

Västanede     

Hårsjöbyn     

Östansjö     

Gastsjö     

Styrelse Namn Mobil Telefon Adress 

Brännan Berit Andersson   Svedjelandet 110 

Väster-Övsjö Marie Källström   Väster-Övsjö 345 

Öster-Övsjö Bengt Johansson   Öster-Övsjö 191 

Sandmon Mikaela Andersson   Sandmon 109 

Västanede Bo Edh   Nyvik 115 

Västanede Sussane Karling   Västanede 545 

Hårsjöbyn Kent Kvist   Ede 161 

Östansjö Eddi Backlund   Östansjö 109 

Gastsjö Fredrik Staf   Bygget 110 



gerar inte på mina telefoner.  
Jag ringer billigare till det fasta tele-
fonnätet men dyrare till mobiler än 
vad jag gör med min vanliga mobil 
där jag har telefonkort.  
Jag tyckar att ljudkvaliten är sämre 
vilket jag också påpekat för Telia.  
Jag har detta på prov utan ab.kostnad 
en månad och en uppsägningstid på 
tre månader. Avslutar Sigbritt 

Årgång 1, Sida 4 

Ansökan om medlemskap i 
Granen fiber ekonomisk förening, 

som arbetar för ett fiber nät i G:a Håsjö socken-området. 

Sökande  
 
Beteckning och adress på fastighet/er som skall anslutas till föreningen 
 
              ______________________                                         __________________________  
               
              ______________________                                         __________________________ 
               
              Information rörande medlemskap  
 
 Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska 
området enligt Föreningens stadgar.  
 Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.  
 Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.  
 Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella 
kontaktuppgifter enligt ovan.  
 Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet 
med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL). 
 
                                                                                  
          Ort, datum                                  Underskrift 

Lämnas in till jan-Anders Jarebrand Öster-Övsjö 118 

Namn P---nr/Org---nr 

Adress  

Postnummer  Postort  

Telefon Mobiltelefon 

E---postadress   

BAKSIDAN 
mer som min nya telefonilösning 
hade.  
En tekniker frånTelia kom hit och 
installerade en strömadapter, batteri-
paket och en nätverkskabel.  
Jag kan nu ringa,sms:a och surfa från 
mitt telefonnummer. Den trådlösa 
internetuppkopplingen kostar 9:- /per 
dag att använda.  
Jag betalar ab.avgift 145:- som tidiga-
re. Skvallerbyttan är gratis men fun-

Sigbritt Eriksson berättar: 
I januari 2013 kom så ett meddelande 
om att den fasta telefonin upphörde 
här i Gastsjön den 18 april 2013.  
Om man inte tog kontakt med Telia 
klipptes bara ledningen. Ville man ha 
den nya telefonlösningen fyllde man i 
en avtalsblankett och skickade in. 
Möjligheten att behålla sitt gamla 
telefonnummer fanns och då koppla-
des samtalen över till det mobilnum-


